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Openingsrede
– Radha Burnier

Met veel vreugde verwelkom ik u allen
bij deze 126e jaarlijkse conventie van de

Theosophical Society. De conventie is
een prachtige gelegenheid om ons

gevoel van broederschap en eenheid te
versterken en ook ons voornemen om te

werken voor het goede voor de hele
mensheid en niet voor onze eigen

persoonlijke vooruitgang en welzijn.
Laten wij opstaan om de zegen van de

Heiligen aan te roepen, die de mensheid
beschermen en wiens kanalen hier op

aarde diegenen zijn die zich van ganser
harte aanbieden in dienstbaarheid

zonder te denken aan hun eigen noden
of behoeften.

Mogen Diegenen die de belichaming
vormen van onsterfelijke Liefde met hun

hulp en leiding deze Vereniging zegenen,
die gesticht is om een kanaal te vormen

voor hun werk. Mogen Zij haar inspire-
ren met hun wijsheid, versterken met

hun kracht, en versterken met hun acti-
viteit.

Het thema van deze conventie is het spiri-
tuele Pad waarlangs de mens zichzelf kan
overstijgen en een hogere, bovenmense-
lijke dimensie kan ingaan. Wij wijzen erop
dat de drie Doeleinden dit als ondertoon
hebben. Universele broederschap, met de
klemtoon op het woord ‘universeel’, impli-
ceert het bevrijden van de conditionering
van het denkvermogen; het tweede Doel-
einde stimuleert ons om de waarheid lief te
hebben en hierin te leven; het derde Doel-
einde leert ons om niet tevreden te zijn
met uiterlijk vertoon maar het onbekende
in het universum te ontdekken, evenals in
onszelf. Vooroordeel in het menselijk ver-
stand is de bron van alle verdeeldheid die
resulteert in oorlog, armoede en exploita-
tie; en misleiding zorgt ervoor dat mensen
verkeerde doelen nastreven. Daarom is het
belangrijk voor vooruitgang dat mannen en
vrouwen steeds beter leren hoe ze een eind
aan hun geconditioneerdheid kunnen ma-
ken en de Waarheid tot het hoogste doel
van hun leven kunnen maken. Dit is de
betekenis van het Pad opgaan. De toe-
komst van de TS zou ervan kunnen afhan-
gen of zij aanmoediging kan geven in deze
richting en een instrument voor transfor-
matie kan zijn. Laten wij even kort naar
een aantal relevante punten kijken.

Overal in de Natuur is er onzichtbare
beweging, die alle dingen transformeert
volgens het Plan van het Universum. Het
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leven in welke vorm dan ook impliceert dat
er een onbekende energie aan het werk is,
die veranderingen teweegbrengt op de
materiële, psychische en spirituele niveaus.
Zelfs zogenaamde levenloze dingen –
mineralen, bergen en rotsen – veranderen,
maar over het algemeen zo langzaam dat
wij hierop geen acht slaan. Maar er zijn
ook veel veranderingen op het subtielere
psychische niveau en in dieper bewustzijn
die ‘traag’ zijn volgens onze tijdmeting en
die niet waarneembaar zijn voor onze zin-
tuigen.

Bomen absorberen energie uit zonlicht,
uit de aarde en het water dat zij opnemen;
die energie krijgt vorm, groeit, bloeit en
brengt vruchten voort. Aan de buitenkant
lijkt er op een willekeurig moment niet
zoveel te gebeuren. Maar binnenin is er
een dynamisch proces waardoor de ont-
vangen energie creatief omgezet wordt op
zo’n manier dat diegenen die de boom
waarnemen met een open denkvermogen
en hart deel hebben aan dat creatieve
proces – door het ervaren van vreugde,
schoonheid en innerlijke expansie tot een
gevoel van éénzijn met de boom. Aldus
stroomt de energie van zon en aarde – in
feite de universele energie – door iedere
cel van de plant en rechtstreeks in het
bewustzijn van de gevoelige waarnemer,
terwijl zij beide in eenheid verbindt. Mate-
rie en bewustzijn versmelten tezamen door
dit verbinden van wezen met wezen,
ofschoon de waarnemer en de boom, in dit
geval, tot verschillende rijken behoren. Dit
natuurlijke verloop van uitwisseling en
expansie door eenheid wordt tot staan
gebracht in de mensen die niet in staat zijn
een voortdurende opwaartse stuwing in de
dynamische beweging van het leven waar
te nemen. Wij beseffen zelden dat een
onzichtbare innerlijke kracht elke uiterlijke
vorm transformeert en ook de gelegenheid
biedt voor het ontvouwen van bewustzijn
in anderen tot een hoger niveau.

Men zegt dat er een pad van evolutie is
dat een bloesemen van vreugde is. Het is
een spontaner en sneller pad van vooruit-
gang dan verscheidene andere. Zoals wij
weten zijn kinderen van nature vreugdevol,

en tijdens hun eerste paar jaar groeien zij
door de absolute vreugde van het gebruik
van het stoffelijk lichaam. Later bloeien zij
op door onschuldig en met verwondering
te kijken naar het leven rondom hen – de
beweging van een insekt of een vogel. Ook
affectie en liefde voeden hun zielen. Zij
kennen het geheim van oorzaakloos geluk-
kig zijn. De Natuur leert hen, zoals zij alle
andere argeloze schepselen leert, dat
vreugdevol leven een manier is om inner-
lijk te groeien: de afwezigheid van vreugde
is een teken van een krimpend bewustzijn.
Het hele universum – de uitgestrekte ruim-
te, de zon en de sterren, de diverse vormen
en kleuren, de interactie van myriaden
dingen – biedt altijd nieuwe bronnen van
vreugde voor het argeloze denkvermogen
en helpt bij het proces van de innerlijke
verandering van een individu. Helaas zijn
mensen over het algemeen geabsorbeerd
in kunstmatig streven en illusoire doelstel-
lingen. Vandaar dat zij het bestaan van het
pad van spontaniteit en vreugde negeren.

Geluk is inherent aan de ziel van alle
wezens. Het is niet alleen duidelijk wan-
neer wij kinderen zien spelen, maar ook in
het getjilp van de vogels, het springen van
vissen en in andere natuurlijke activiteiten
en processen. Volgens de Indiase denk-
beelden is Sat of Existentie Ananda of
Opperste Geluk. Voordat kinderen in de
vorm gegoten worden van wereldse
beslommeringen en terwijl zij nog geze-
gend zijn door de deugd van niet-weten,
zijn zij gelukkig, want het is natuurlijk om
gelukkig te zijn. Toen Annie Besant vroeg,
‘Is er iemand die gelukkig is en die on-
gelukkig wil worden?’ wees zij op dit feit.
Wanneer het denkvermogen ongeconditio-
neerd is en het hart zuiver, stroomt er
vreugde van binnen naar buiten – in feite is
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zij klaar om ons wezen te doorstromen,
evenals de hele wereld, omdat leven of
bestaan vreugde is. Maar onze aardgebon-
den gedachten en onnatuurlijke gewoon-
ten blokkeren de weg, zij het voor slechts
een paar incarnaties – ook al kan dat lang
duren vanuit onze optiek – omdat de
Levensenergie onweerstaanbaar is en ons
meesleept in haar stroom.

Het spirituele Pad is niet een kwestie van
ergens naar toe gaan of bij een vooraf
gepland doel aan te komen. Het woord
‘pad’ zou op een reis kunnen duiden, zoals
reizen die op het fysiek gebied worden
afgelegd, en wij moeten onszelf eraan her-
inneren dat wij een metafoor gebruiken.
Het pad is het opwellen van wat inherent is
in ons wezen, namelijk vreugde, liefde,
vrede, wijsheid en andere eeuwige waar-
den. Vandaar de aloude lering dat ieder
levend wezen een heilig vat is of een Heili-
ge Graal om onuitputtelijke spirituele
energie te ontvangen en uit te schenken.

Alle diepe verlangens van de mens weer-
spiegelen wat zich in zijn spirituele of ware
Natuur bevindt. Niet alleen is vreugde
inherent en natuurlijk in ons wezen, wij
hebben ook een diepe behoefte aan onder-
linge relaties van harmonie en affectie. Het
is nu bekend dat planten het goed doen als
er liefdevol voor ze gezorgd wordt. Experi-
menten tonen aan dat dierlijke trillingen
veranderen wanneer zij affectie krijgen, en
er bestaan ontelbare bewijzen dat dieren
affectie willen geven, zelfs aan onverschilli-
ge menselijke eigenaren. Alle wezens
genieten van liefde en ontwikkelen zich
gezond en snel wanneer zij zich bevinden
in een sfeer van affectie en harmonie,
omdat liefde, net als vreugde, een inherent
deel uitmaakt van leven en zijn.

Wij kunnen het onderwerp hier niet in
detail bespreken, maar wij kunnen alle-

maal nadenken en ontdekken welke ziele-
behoeften de inherente eigenschappen
weerspiegelen van het Levensprincipe,
zonder welke wij allen zouden ophouden
te bestaan. Er is bijvoorbeeld het diepe
verlangen naar veiligheid, niet alleen fysie-
ke veiligheid, maar het welzijn van een
bewustzijn dat vrij is van angst. Waar is dit
te vinden? Niet in macht of bezit, want er
is geen veiligheid in afhankelijkheid. Het
ding waarvan wij afhankelijk zijn kan
veranderen, verdwijnen of weigeren mee te
werken en dan is het gevoel van veiligheid
teniet gedaan. Innerlijke vrede bestaat
alleen wanneer er geen afhankelijkheid is
van iets van buitenaf om je van binnen
gezond en goed te voelen. Vreemd genoeg
ligt echte veiligheid in het ontdekken van
de grond van ons eigen wezen, dat univer-
seel, onsterfelijk Leven is, de bron en steun
van ons eigen leven. Wij mogen wel zeggen
dat de attributen van zuiver wezen, zoals
vreugde, liefde en een absoluut gevoel van
veiligheid en vrede, lijken op zaden die
begraven liggen in de aarde van ons
bewustzijn. Langzaam gaan ze ontkiemen
en groeien, en in een bepaald stadium
beseft de mens dat dit de manier is waarop
de onderstroom van alle leven voortvloeit
en dat wij onze levens op zo’n manier
moeten vormen dat de latente eigenschap-
pen van onze ware natuur zich ontplooien.

Een tuinman kan er niet voor zorgen dat
een plant groeit, maar hij kan wel helpen
bij het scheppen van groeibevorderende
voorwaarden. Wij hoeven niets te doen om
onszelf spiritueel te ontwikkelen. Wij
kunnen het alleen gemakkelijker maken
voor de goddelijke eigenschappen die
klaarliggen in de diepten van ons wezen
om zich in al hun schittering te manifeste-
ren. Dit is wat zelfcultuur betekent. Sedert
de aloude tijden van de Vedantijnen tot de
recente uitspraken van Krishnamurti
hebben de wijzen gezegd dat er niets valt
te bereiken op het pad, maar veel te verza-
ken. Zoals Licht op het Pad ons vertelt:
ambitie speelt geen rol in spirituele ont-
plooiing, ze moet helemaal verdwijnen.
Het pad moet betreden worden zonder
strijd, zonder zelf en zonder vooropgezette
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denkbeelden over het doel ervan. Het
Leven leert ons waar we heen moeten –
naar steeds dieper wordende, steeds groter
wordende vreugde, schoonheid, liefde,
vrede en waakzaamheid. Hoe kunnen wij
dit vergemakkelijken wanneer we eenmaal
weten dat het zo is? Door iedere keer die
richting te kiezen. Dit is het ethische leven
waarop spirituele ontwikkeling stevig
gefundeerd moet worden.

In het dagelijks leven moeten lichaam,
denkvermogen en spraak beginnen met het
uitdrukken van de waarden die inherent
zijn aan het universele leven, hetgeen grote
waakzaamheid vereist. Zoals een goede
tuinman met zorg onkruid verwijdert, zo
moeten belemmeringen voor de manifesta-
tie van deze waarden zorgvuldig geëlimi-
neerd worden – hetgeen verzaking
betekent, niet prestatie.

Het is duidelijk dat vreugde niet kan
bestaan naast frustratie, liefde niet naast
haat, vrede niet naast ambitie of waarheid
en spiritueel licht niet zonder het ontwa-
ken van bewustzijn. De aarde waarin ambi-
tie en frustratie, haat en onveiligheid zich
nestelen en opvlammen telkens als er
geschikte ogenblikken zijn, is de aarde van
egoïsme.

Wij zijn niet echt zelfloos wanneer wij er
tevreden mee zijn tamelijk aardige mensen
te zijn, niet ruziezoekerig, bereid om wat
kleine offers te brengen ten behoeve van
anderen. Egoïsme bestaat in vele vormen
en voorwaarden, aangegeven door vele
woorden die beginnen met zelf: zelfzucht,
zelfmedelijden, eigenbelang, zelfbewust-
heid, eigenwaan enzovoort. Zorgen, voor-
oordeel, nodeloze bezorgdheid over de
eigen gezondheid, veiligheid en bezittin-
gen, twistziekte, het proberen zich slim
voor te doen – deze en vele andere psycho-
logische gewoonten zijn uitingen van kop-
pigheid en gepreoccupeerdheid met
zichzelf, een uiting van de manieren van
het zelf die tot afgescheidenheid leiden.

Bovendien, zoals in Aan de voeten van de

Meester staat, ‘Als u zichzelf geheel en al
vergeten hebt, kunt u er niet over denken
wanneer dat zelf bevrijd moet worden, of
wat voor hemel er zal komen.’ Het zoge-
naamde Pad is dit werk van het uittrekken
van de diverse onkruiden die in het zelf
geworteld zijn.

De ware theosofische manier om iets te
doen – een lezing geven of discussiëren,
mensen ontmoeten of wereldse zaken
regelen – is het zelf op de achtergrond
plaatsen en laten afsterven. Dan komt er
ruimte zodat de goddelijke eigenschappen
van onze ware aard, waar wij het over
gehad hebben, in bloei kunnen schieten en
dan krijgt onze aanvaarding van de Doel-
einden van de Vereniging ware betekenis.
Doordat wij het belang van het Pad in deze
zin begrijpen en doordat wij het juiste
leven leiden, kan de Theosofische Vereni-
ging dynamisch worden, omdat het beste
en het hoogste binnenin de leden die het
juiste leven leiden aan het werk is, waarbij
de enorme energie van het Levensprincipe
zich kan manifesteren. Anders raken we
verstrikt in routinezaken en is er geen
merkbare verandering in ons leven om
anderen enthousiast te maken en te inspi-
reren.

Laten we daarom beginnen met het on-
kruid in onze psyche en bewustzijn te ver-
wijderen en laat het licht onbelemmerd
schijnen.

Laten wij ons voorbereiden en het Pad
van zuiverheid en heiligheid betreden.

Uit: The Theosophist, januari 2002
Vertaling: A.M.I.
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Reizen voorbij het licht:
ultieme bijna-dood
ervaringen
– Kenneth Ring

Bij mijn onderzoek naar bijna-dood erva-
ringen (BDE’s) gedurende meer dan

twintig jaar, heb ik ontelbare mensen
ondervraagd die mij fascinerende verha-

len verteld hebben over hun ontmoe-
tingen met verblindend licht en met

figuren van licht die direct voort lijken te
komen uit het hart van de bijna-dood

ervaring zelf. Natuurlijk zijn dit soort
verhalen nu deel gaan uitmaken van

onze algemene kennis over hoe het is
om te sterven, en collectief hebben zij

een nieuwe en immens troostende visie
teweeg gebracht op wat ons te wachten

staat wanneer wij de overgang maken
naar de dood.

Ofschoon velen van ons diep geroerd zijn
door het lezen van zulke verslagen, heeft
bijna niemand begrip voor het feit dat deze
verhalen niettemin voorbeelden zijn van
incomplete of gedeeltelijke BDE’s. Dat wil
zeggen, ze nemen ons een heel eind mee in
de eerste stadia van de dood, maar zij laten
ons niet de hele weg zien.

Vanuit dit perspectief is het vanzelfspre-
kend de vraag te stellen of iemand wat de
hele weg naar de dood schijnt te zijn, wer-
kelijk afgelegd heeft, en daarna in staat
geweest is om terug te keren om ons
erover te vertellen.

Door mijn jarenlange onderzoek ben ik
nu bereid te zeggen dat er inderdaad een
paar BDE’s geweest zijn die schijnbaar een
heel eind voorbij de gebruikelijke erva-
ringsgebieden zijn doorgedrongen waar
bijna alle BDE’s eindigen. Het verslag dat
zij doen van hun reizen tot voorbij het
Licht, als het ware, geeft ons een tot nu toe
ongeopenbaarde glimp van een stralend
universum dat waarlijk lijkt op iets van de
ultieme bron van de schepping zelf. De
reizen tot achter het Licht, waarvan ik er
enkele met u zou willen delen in dit artikel,
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spreken bijna altijd van of impliceren het
bestaan van een tweede licht, dat een soort
ultiem licht is, de bron van alles, een plaats
waar wij vandaan komen en waarnaar wij
onvermijdelijk zullen terugkeren. Om deze
redenen noem ik dit uiterst zeldzame (tij-
delijke) verblijf bij de Bron een ultieme bij-

na-dood ervaring en ik geloof dat deze het
verhaal voltooien waarnaar typische BDE’s
alleen maar kunnen verwijzen.

Op deze plaats kan ik u slechts illustra-
ties geven van drie ultieme BDE’s uit mijn
onderzoek. Meer volledige verhalen en
delen van andere verhalen zijn te vinden in
mijn recente boek, Lessons from the Light

(Perseus Books).
Het staat buiten kijf dat een van de

merkwaardigste BDE’s die ik ooit ben
tegengekomen, mijn vriend Mellen-
Thomas Benedict is overkomen, die op ’t
ogenblik in Californië woont waar hij met
veel succes een aantal op licht gebaseerde
genezingstechnologieën aan het ontwikke-
len is, die deels voortgekomen zijn uit
informatie die hij kreeg tijdens zijn BDE.
Tijdens Mellens BDE, toen hij zich in het
Licht bevond, hoorde hij zichzelf vragen of
hij mocht weten wat het Licht ‘echt’ was en
of hij er helemaal in mocht worden opge-
nomen. Op dat moment gebeurde er het
volgende en ik citeer:

‘Het was het mooiste wat ik ooit gezien
heb, gewoon (zijn stem beeft), ik ging er
gewoon in en (zijn stem hapert), het was
gewoon overweldigend (hij snakt naar
adem), het leek op alle liefde die je ooit
gewild hebt en het was het soort liefde die
geneest, heel maakt, regenereert. En hoe
meer ik erin ging, hoe meer ik gewoon zei:
‘Ik wil weten, ik wil echt weten wat er
gaande is.’ En ik werd opgenomen in het
Licht, en tot mijn verbazing, erdoorheen,

bam! Op dat moment leek het alsof ik
ergens heen werd gedreven. Ik weet niet of
ik ergens in de ruimte bewoog, maar plot-
seling kon ik de wereld zien wegvliegen, ik
kon het zonnestelsel zien wegvliegen, ik
kon toen melkwegstelsels zien en – het
ging zo maar door.

Uiteindelijk kreeg ik het gevoel dat ik
door alles heenging dat ooit geweest was.
Ik zag het allemaal – melkwegstelsels
werden sterretjes en superclusters van
melkwegstelsels, en werelden na werelden,
en energierijken – het was gewoon een ver-
bijsterend schouwspel. En ik had het
gevoel alsof ik ergens de hoogte in schoot,
maar ik denk eigenlijk dat het mijn bewust-
zijn was dat zich zo snel verruimde. En het
gebeurde zo snel maar het was in zulk
detail dat er een ander licht recht op me
afkwam en toen ik dit licht bereikte, was
het alsof (pauze) ik oploste of zoiets. En ik
begreep op dat moment dat ik voorbij de
oerknal was. Dat was het eerste licht ooit
en ik ging door de oerknal heen. Dat
gebeurde er. Ik ging door dat membraan in
– wat ik denk dat de aloude mensen de
Leegte noemen. Plotseling was ik in deze
leegte en ik was mij bewust van alles dat
ooit geschapen was. Het was alsof ik door
Gods ogen keek, alsof ik God geworden
was. Plotseling was ik niet meer ik. Het
enige wat ik kan zeggen is dat ik door
Gods ogen keek. En plotseling wist ik
waarom ieder atoom er was, en ik kon alles

zien. En ik bleef in die ruimte, ik weet niet
hoe lang. En ik weet dat daar iets heel
dieps gebeurde.’

Mellen is niet de enige die de ervaring
van het terugkeren naar de Bron en het
eenworden met God tijdens een ultieme
BDE heeft verteld. Nog zo iemand is een
vrouw die in Florida woont, genaamd Vir-
ginia Rivers. Ook haar BDE bracht haar
tot een reis zoals die van Mellen, zoals u
zult zien wanneer u haar beschrijving leest
van haar ultieme BDE. Maar in feite gaat
haar verhaal verder waar dat van Mellen
eindigt, door duidelijk te maken waaraan
Mellen refereerde toen hij zei: ‘En ik weet
dat daar iets heel dieps gebeurde.’ Het ver-
haal van Virginia begint wanneer ze merkt
dat ze te voorschijn komt uit een zwarte
leegte:

‘Onmiddellijk begon de zwartheid uit te
barsten in myriaden sterren en ik voelde
me alsof ik in het midden van het univer-
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sum stond met een volkomen panoramisch
blikveld in alle richtingen. Het volgende
moment begon ik te merken dat ik in een
voorwaartse beweging zat. De sterren
leken zo snel langs me heen te vliegen dat
zij een tunnel om mij heen vormden. Ik
begon bewustzijn, kennis te ervaren. Hoe
verder ik naar voren werd gedreven, hoe
meer kennis ik kreeg. Mijn denken voelde
als een spons, die groeide en zich uitbreid-
de in grootte bij iedere toevoeging. De
kennis kwam in losse woorden en in hele
ideeënblokken. Het leek gewoon of ik alles
kon begrijpen terwijl het geabsorbeerd
werd. Ik kon voelen hoe mijn denkvermo-
gen expandeerde en absorbeerde en ieder
nieuw stukje informatie paste op de een of
andere manier. Het was alsof ik het al
gekend had maar het was vergeten of ver-
loren, alsof het hier lag te wachten tot ik
het opraapte terwijl ik er langskwam. Ik
bleef groeien in kennis, evoluerend, expan-
derend en dorstig naar meer. Naarmate
elke seconde voorbijging was er meer te
leren, waren er antwoorden op vragen,
betekenissen en definities, filosofieën en
redenen, geschiedenissen, mysteriën en
zoveel meer, die allemaal mijn denken bin-
nenstroomden. Ik herinner mij dat ik
dacht, ‘Dat wist ik, dat weet ik zeker, waar
is het al die tijd gebleven?’

Ik voelde mij volkomen vredig. Ik had
een eeuwigheid op deze plaats kunnen blij-
ven terwijl deze pulserende kracht van
liefde en schoonheid door mijn hele ziel
klopte. Liefde stroomde in mij vanuit alle
hoeken van het universum. Ik werd nog
steeds voortgedreven met wat op grote
snelheid leek. Toch was ik in staat alles wat
ik passeerde op te merken alsof ik stil-
stond. Een piepklein lichtpuntje verscheen
ver voor mij uit aan het andere eind van
mijn caleidoscopische tunnel. Het licht
werd groter en groter terwijl ik dichter en
dichterbij zweefde, totdat ik eindelijk op
mijn bestemming was aangekomen.

Opeens was er totaal en absoluut be-
wustzijn. Er was geen enkele vraag die ik
kon stellen waarop ik niet al het antwoord
kende. Ik keek naar de tegenwoordigheid
waarvan ik wist dat hij er zou zijn en dacht

‘God, het was zo eenvoudig, waarom wist
ik dat niet?’ Ik kon God niet zien zoals ik u
kan zien. Toch wist ik dat Hij het was. Een
Licht, een schoonheid die van binnen uit
kwam, oneindig in alle richtingen om ieder
atoom van het bestaan aan te raken. De
harmonie van inkleuring, ontwerp en
melodie ontstonden hier bij het Licht. Het
was God, zijn liefde, zijn licht, zijn wezen-
lijke essentie, waarbij de scheppingskracht
naar het einde van alle eeuwigheid ema-
neerde… die naar voren strekte als een
pulserend baken van liefde om mij ‘Thuis’
te brengen. De kwaliteit van zijn woord,
zijn gedachte, zijn stem in mijn hoofd was
magnifiek, betoverend, dwingend zonder
te eisen, mild en vriendelijk en gevuld met
meer liefde dan mogelijkerwijs beschreven
kan worden. In Zijn aanwezigheid te zijn
was inspirerender, uitnodigender dan welk
soort liefde of harmonie die ooit in deze
realiteit ontdekt is. Geen enkele ervaring,
geen enkele nabijheid is ooit zo volledig
geweest.’

Tenslotte ervoer ook een derde persoon
met een BDE, Beverly Brodsky, die nu in
Californië woont, dat zij in Gods tegen-
woordigheid was tijdens haar ultieme BDE
en zij was, net als Mellen en Virginia, de
ontvanger van golf na golf transcendentale
kennis en absolute liefde. Hier volgt een
deel van haar verhaal over de culmineren-
de fase van haar ervaring:

‘Vervolgens herinnerde ik mij dat ik over
een lange afstand reisde, omhoog naar het
Licht toe. Ik geloof dat ik heel snel hier-
vandaan bewoog, maar dit totale gebied
leek buiten de tijd te liggen. Tenslotte
bereikte ik mijn bestemming. Maar ik was
niet alleen. Daar, voor mij, was de levende
tegenwoordigheid van het Licht. Daar
binnen voelde ik een alles doordringende
intelligentie, wijsheid, mededogen, liefde
en waarheid. Er was vorm noch geslacht
aan dit volmaakte Wezen. Het, dat ik van
nu af aan Hij zal noemen, in overeenstem-
ming met onze algemeen aanvaarde syn-
taxis, bevatte alles, zoals wit licht alle
kleuren van een regenboog omvat wanneer
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het door een prisma valt. En diep in mij
ontstond een onmiddellijke en wonder-
baarlijke herkenning: ik, zelfs ik, stond oog
in oog met God.

[Na een tijdje] werd ik plotseling vervuld
met alle wijsheid van het Wezen. Ik kreeg
meer dan alleen de antwoorden op mijn
vragen: alle kennis werd voor mij ont-
vouwd, zoals het onmiddellijke in bloei
schieten van een oneindig aantal bloemen
tegelijk. Ik werd vervuld van Gods kennis,
en in dat kostbare aspect van zijn
Zijn-heid, was ik één met Hem. Maar mijn
ontdekkingsreis begon pas.

Nu werd ik vergast op een buitengewone
reis door het universum. In een oogwenk
reisden wij naar het centrum waar sterren
geboren worden, supernova’s exploderen
en vele andere glorieuze hemelse gebeur-
tenissen plaatsvinden waar ik geen naam
voor weet. De indruk die ik nu heb van
deze reis is dat het me een gevoel gaf dat
het universum als geheel een groot object
is dat geweven is van dezelfde stof. Ruimte
en tijd zijn illusies die ons op ons niveau
houden; daarbuiten is alles tegelijk aanwe-
zig. Ik was passagier in een Goddelijk
ruimteschip waarin de Schepper mij de
volheid en de schoonheid van zijn hele
Schepping liet zien.

Het laatste wat ik zag voordat alle exter-
ne visie eindigde was een luisterrijk vuur –
het hart en de kern van een prachtige ster.
Misschien was die een symbool voor de
zegen die ik nu zou ontvangen. Alles ver-
bleekte behalve een rijke, volle leegte
waarin Dat en ik Alles wat bestaat, omvat-
ten. Hier ervoer ik, in onuitsprekelijke
schittering, gemeenschap met het Licht
Wezen. Nu werd ik vervuld met niet alleen
alle kennis, maar ook met alle liefde. Het
was alsof het Licht in mij en door mij heen
geschonken werd. Ik was Gods voorwerp
van adoratie; en uit Zijn/onze liefde haalde
ik onvoorstelbaar veel leven en vreugde.
Mijn wezen werd getransformeerd; mijn
begoochelingen, zonden en schuld werden
ongevraagd vergeven en gezuiverd; nu
werd ik Liefde, Oerwezen en Zaligheid.

En, op een bepaalde manier, blijf ik daar,
in alle Eeuwigheid.

Zo’n vereniging kan niet verbroken
worden. Het was, is en zal altijd zo zijn.’

Deze spannende reizen door het univer-
sum naar de Bron van alle Schepping –
God, het Licht – van waaruit absolute
liefde en volkomen kennis in een eeuwige
stroom naar buiten komen lijken welhaast
het toppunt te zijn van de menselijke erva-
ring. Tenslotte zijn wij weer thuis en
kunnen ons herinneren dat de gelukzalig-
heid altijd te vinden is als wij beseffen dat
wij één zijn met God en dat dit onze ware
aard is. Zo groot is de verlichting van de
ultieme bijna-dood ervaring.

En wat nog meer is: de mensen die
teruggekeerd zijn van deze ultieme BDE’s
verzekeren ons ook nog dat dit een reis is
die wij allemaal, niet alleen een paar
bevoorrechte zielen, eens zullen maken.
Misschien wordt dit het best verwoord
door Beverly Brodsky:

‘Ofschoon mijn hemelse reis twintig jaar
geleden plaatsvond, ben ik hem nooit ver-
geten. Noch heb ik, geconfronteerd met
spot en ongeloof, ooit getwijfeld aan de
realiteit ervan. Niets dat zo intens en
levensveranderend is, zou mogelijkerwijs
een droom of een hallucinatie geweest
kunnen zijn. In tegendeel, ik beschouw de
rest van mijn leven als een voorbijgaande
fantasie, een korte droom, die eindigt als
ik opnieuw wakker word in de permanente
tegenwoordigheid van die schenker van
leven en gelukzaligheid.’

Voor diegenen die treuren of vrezen, ik
verzeker u hiervan: de dood bestaat niet,
en er is ook geen einde aan de liefde. En
bedenk ook wel dat wij aspecten zijn van
het ene volmaakte geheel, en als zodanig
deel zijn van God, en van elkaar. Op een
dag zullen u die dit leest en ik samen zijn
in licht, liefde en oneindige gelukzaligheid.

Uit: The Theosophist, december 2000
Vertaling: A.M.I.
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De dood en zijn betekenis
– N. Sri Ram

Het onderwerp van de dood en wat de
dood betekent is natuurlijk van groot

belang voor ons allen. In plaats van het
koel en rationeel te benaderen, is het

omgeven met heel veel ideeën die eigen-
lijk de projectie zijn van onze angsten en

die niet gebaseerd zijn op de waarheid
over onszelf, zoals we die kennen tijdens

ons leven.

‘De mens vreest de dood’, zei Lord Bacon,
‘zoals kinderen bang zijn voor het donker’.
Beschouwen we de dood alleen met vrees
en afkeer omdat het onze banden
verbreekt met alles wat we liefhebben in
deze wereld? Daar het sterven een gebeur-
tenis is die door ons niet wordt ervaren
tijdens het leven, is de aard ervan ons
onbekend, maar is het omdat het onbe-
kend is dat we het vrezen? Het verstand
kan op geen enkele manier reageren op
wat onbekend is, op wat niet-bestaand is,
tenzij het in de plaats van het onbekende
iets bekends substitueert, dat wil zeggen,
iets uit onze voorbije ervaring, en er moet
een reden zijn om dat te doen. Wij hebben
in ons verstand al angsten ontwikkeld door
allerlei ervaringen, en wij projecteren deze
angsten op de toekomstige gebeurtenis.

De dood is de Koning der Verschrikkin-
gen genoemd, en kreeg allerlei andere
namen. Bij sommigen is de gebeurtenis
omringd door barbaars prachtvertoon,
gekerm, zich op de borst slaan enzovoorts,
en bij anderen bedekt met een doodskleed
van droevige stilte. Dit alles tekent natuur-
lijk alleen maar de reacties van diegenen
die het zien en erdoor aangedaan worden.
Maar als wij het simpel en rustig bekijken
en de denkbeelden die van bovenaf ons
denken beïnvloeden terzijde schuiven, is
het dan eigenlijk niet een verschijnsel dat
zo natuurlijk is als de geboorte? Het vindt
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voortdurend overal om ons heen plaats in
een of andere vorm. Het blad valt van de
bomen en nieuwe blaadjes groeien ervoor
in de plaats. De lichaamscellen sterven bij
miljoenen en nieuwe cellen worden
gemaakt en nemen hun plaats in. Iedere
levensvorm sterft en maakt plaats voor een
nieuwe. Een zo universeel, natuurlijk en
blijkbaar noodzakelijk verschijnsel kan niet
gespeend zijn van een diepe betekenis. Als
wij die betekenis kunnen begrijpen, zal
onze houding daartegenover misschien wat
veranderen.

Krachten

Kijk eens naar willekeurig welke levens-
vorm, hetzij een dier, een boom of een
mens. Er zijn altijd krachten in die vorm
die opbouwen en krachten die desintegra-
tie en verval veroorzaken. Deze twee soor-
ten krachten zijn met elkaar verweven in
het levende organisme en functioneren
gelijktijdig. Zelfs in een klein kind, dat
iedere minuut lijkt te groeien, bestaat het
metabolisme van afbraak en opbouw.
Tijdens de groeifase is het evenwicht naar
de ene kant, en in de ouderdom domine-
ren de afbraakkrachten.

Geen enkele vorm bestaat eeuwig. Zoals
de Heer Boeddha al zei: “Alles wat samen-
gesteld is moet eens ontbinden”. Is er een
vorm, hoe minuscuul ook, die niet samen-
gesteld is? Zelfs het atoom heeft een struc-
tuur die in stand gehouden wordt door de
krachten binnenin zich. Alles dat eens ont-
staan is moet uiteen vallen, oftewel gere-
duceerd worden tot zijn oorspronkelijke
staat. Alleen datgene wat absoluut enkel-
voudig is kan altijd blijven bestaan.

Wat is enkelvoudig? Vast niet ons
lichaam, noch ons verstand; niets wat
gedifferentieerd is kan eenvoudig
genoemd worden. Wat simpel is, is alleen
de ene, op zichzelf bestaande Geest die in
de Hindoe-filosofie gepostuleerd wordt,
waarnaar H.P. Blavatsky voortdurend ver-
wijst in De Geheime Leer als zijnde ver-
enigd met de universele basis van de stof;
niet de materie die gedifferentieerd, gemo-
dificeerd en opgebouwd is op allerlei
manieren, maar met Materie in zijn pri-

mordiale homogeniteit, waaruit alles wat
heterogeen is, voortgekomen is. Wij
kunnen Materie en Geest beschouwen als
de twee aspecten van een eenheid die niet
onderworpen is aan dood of verval.

De Bhagavad Gita spreekt over het
Atman, de ene eeuwige Geest die alles
belevendigt met zijn adem, iedere vorm, en
toch onaangedaan blijft door de verschijn-
selen die die vorm beïnvloeden:

Hij is niet geboren, noch sterft hij; noch is
hij geweest of bestaat hij nog langer; ongebo-

ren, altijddurend, eeuwig en oeroud, wordt
hij niet gedood wanneer het lichaam afge-

slacht wordt.

Het hele tweede hoofdstuk van de Gita is
gewijd aan dood en onsterfelijkheid: de
dood van het lichaam, de onsterfelijkheid
van de Geest.

Leven en dood lijken op de twee kanten
van dezelfde munt. De vorm bestaat voor
het inwonend leven, maar iedere vorm is
onderworpen aan desintegratie en dood,
ofschoon er zelf in de dood het leven is van
de samenstellende elementen, in een toe-
stand van wanorde, zonder de heelheid van
het grotere leven.

Het is door de dood van de bestaande
vormen dat de natuur in staat is verder te
gaan naar andere en betere vormen. Op
welke manier beter? Beter voor de evolu-
tie van het leven, het implementeren van
zijn doel, het ontplooien van zijn eigen-
schappen, het tentoonspreiden van de rijk-
dommen die erin besloten liggen.
Voortdurend vindt het opstijgen plaats van
het leven, van sport naar sport van een
ladder waarvan wij het einde niet kunnen
waarnemen. Iedere vorm maakt plaats
voor een nieuwe vorm, zodat het leven
omhoog kan stijgen. Maar iedere vorm is
onderworpen aan verval, en voor zover het
vormen betreft, is het het verval dat de
overhand heeft.

Wanneer de vorm sterft is er de moge-
lijkheid van een volkomen nieuw begin
met een nieuwe vorm, ook al zorgen de
erfelijkheidsfactoren voor continuïteit met
veranderingen.
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Wij kunnen zien dat het kind anders is
dan de vader en de moeder. Het begint
opnieuw met zijn (wed)strijd, ook al heeft
het zijn fysieke erfelijkheid en ook een
erfelijkheid die psychisch is of mentaal,
afgeleid van dezelfde individualiteit zoals
die eerder bestond in een ander lichaam.

Waar gaan we heen?

We denken misschien: Natuurlijk is er de
voortzetting van het leven als geheel, en
meer dan dat, de voortgang ervan. Maar
hoe zit het met het individu – u en ik?
Vloeit ieder leven als een afzonderlijke
stroom, gaan we door de poort van de
dood, en als dat zo is, wat gebeurt er dan
en waar gaan we heen? Hoe meer de
natuur bestudeerd is, des te meer lijkt het
dat iedere manifestatie van het leven in
zijn hoogste vormen op een of andere
manier uniek is, met een eigen individuali-
teit, en deze individualiteit moet zelf een
evolutie zijn door een voortdurend proces,
geïsoleerd van anderen. De speculaties van
de grootste filosofen komen overeen wat
betreft de continuïteit van het individuele
menselijk leven, dat ongebroken is door de
dood, maar voortgaat met andere midde-
len op een ander niveau.

Als we het bestaan van andere niveaus,
verbonden met hetgeen wij kunnen waar-
nemen, toegeven, dan zou die continuïteit,
die een universele regel schijnt te zijn, ook
gelden op verschillende manieren voor
iedere onderscheiden levensstroom, daar
ieder individueel mens één van zulke stro-
men is.

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat het
leven een vloeiende beweging is, zoals
Bergson getracht heeft uit te leggen, en

terwijl de stroom zich voortbeweegt van
vorm naar vorm, laat zij een aantal erva-
ringen op zich inwerken. Het is voorstel-
baar dat sommige eigenschappen
(daarvan) zo vermengd raken met de
stroom dat zij daarin meegaan en tijdelijk
de stroom zelf worden. Zo zet de individu-
aliteit zich voort, terwijl hij hetzelfde blijft
en toch anders wordt, zoals Plato zegt. De
voortgang of continuïteit is die van elke
stroom afzonderlijk, die een bepaalde
stroom blijft vanwege zijn individualiteit.

De Ziel

In het geval van de mens is dit eigenlijk
een andere manier om uitdrukking te
geven aan de waarheid, laat ik het zo maar
noemen, waarmee wij allen bekend zijn,
namelijk, het overleven van de mens, het
uiteindelijk overleven van een of andere
eigenschap of aspect van hem die het
essentiële deel van hemzelf is; we zouden
het de ziel kunnen noemen.

Zowel in de hindoe-filosofie alsook in de
theosofie komt men deze visie tegen, dat
ofschoon het lichaam moet sterven, en de
Geest onsterfelijk is, daartussen in het
individuele leven ligt, een bewustzijn waar-
uit een periodieke verandering en bewe-
ging voortkomt. Deze wordt bestuurd door
zowel de aantrekkingskracht van de Geest
alsook door de krachten van de materie.
Dit is een zich herhalend verschijnsel,
waarvan wij er zoveel zien in de natuur,
met andere woorden, reïncarnatie.
Geboorte en dood zijn slechts bewegingen
naar binnen en naar buiten. Het naar
buiten treden en het zich terugtrekken zijn
als waken en slapen. Het leven schommelt
niet eenmaal maar vele malen tussen
geboorte en dood, zolang de pendule
bewogen wordt door de drijfveer die wordt
opgewonden in de processen van het leven
zelf.

Als er, tegelijk met het leven en het
bewustzijn, de tegenwoordigheid van de
zelfbestaande Geest - of de Atman is, dan
is het denkbaar dat er een assimilatiepro-
ces van het bewustzijn kan zijn, naarmate
het gezuiverd wordt en geraffineerd naar
de aard van deze realiteit. In werkelijkheid
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kan het geen opbouw zijn, maar slechts het
wekken van wat reeds aanwezig is.

Afschuiven

Als de dood slechts een incident is, als de
vorm slechts een vluchtige woning is, een
stapsteen naar andere woonplaatsen, dan
kan het zijn dat het afschudden van het
aardse ongerief in werkelijkheid een
voordeel is. Kunnen wij niet redelijkerwijs
aannemen dat het terzijde leggen van dit
vleselijk omhulsel en de hartstochten die
ermee gepaard gaan, eerder een bevrijding
is dan een nadeel, gezien vanuit het
oogpunt van de ziel? Plato dacht tenminste
dat pas wanneer de ziel vrij is van de
belemmeringen van het lichaam, het zijn
hoogste natuur kan realiseren.

Laten wij eens kijken wat er mogelijker-
wijs kan gebeuren wanneer het lichaam
sterft. Bij de dood, en het begint zelfs
eerder, is er een proces van terugtrekken
van de (geest)vermogens, tot het punt van
afsterven waarop we zeggen: de mens is
dood. Maar is dit terugtrekken een uitein-
delijk afsterven, of is het concentratie voor
het opnieuw ontplooien onder andere
omstandigheden?

Als wij het leven beschouwen als essen-
tieel onafhankelijk van het lichaam dat wij
hebben, dan kan de dood van het stoffelijk
lichaam niet de dood van het leven of van
de erbij behorende (geest)vermogens bete-
kenen. Het individu als mentaal wezen kan
overgaan naar een andere toestand. De
dood is slechts een doorgang, en hetgeen
volgt op de dood van het lichaam kan wel-
licht een volkomen andere ervaring zijn
dan de vernietiging die het betekent aan de
fysieke kant van deze gebeurtenis. Er
bestaat hetzelfde bewustzijn, met zijn emo-
ties en dringende behoeften, de indrukken
die het ontvangen heeft, de beelden die het
gevormd heeft, en alle reacties die zich nog
in zijn geheugen bevinden.

Terugtrekken

De beelden die overgedragen worden
neigen er noodzakelijkerwijs toe te verble-
ken vanwege het ontbreken van het
contact met die taferelen die in eerste

instantie die beelden veroorzaakten. Hier
sta ik, ik kijk naar de bomen, naar de
gebouwen van het Hoofdkwartier en naar
vrienden. Ik heb de beelden van al deze
dingen in mijn hoofd, maar stelt u zich
voor dat ik naar ergens ver weg ga. Ik zal
mij deze plaats en de mensen enige tijd
heel duidelijk kunnen herinneren, maar
daarna zal de herinnering eraan geleidelijk
verdwijnen.

Kan iets soortgelijks niet gebeuren met
het individuele bewustzijn dat verder
gegaan is naar een gebied waar er voort-
zetting is van de begeerte, maar geen fysie-
ke manier is om tevredenheid te
verkrijgen? Daar de entiteit verwijderd is
van omstandigheden waarmee hij ver-
trouwd was, waarop hij reageerde, zal hij
er van nature toe neigen om zich meer
terug te trekken en in een eigen wereld te
gaan wonen. Als er niets is dat eisen stelt
aan onze aandacht en ons alert houdt,
neigen we ertoe in slaap te vallen of te dag-
dromen. De toestand na de dood lijkt
waarschijnlijk op slapen en dromen, daar
het een toestand van teruggetrokkenheid is
waarbij het bewuste Ego beperkt is en in-
gesloten door zijn eigen ideeën, net als
wanneer wij slapen, ook met levendige
ervaringen, als in dromen. De beroemde
woorden ‘De Dood en de Slaap zijn zus-
ters’ tonen aan hoe een dichter een waar-
heid kan bedenken waarvan hijzelf
misschien niet eens de logische basis kent.

Bij de dood raken wij in een toestand
van terugtrekken in onszelf, een soort
involutie waarin wij best heel reële erva-
ringen kunnen beleven, vergelijkbaar met
die in dromen. Het materiaal voor onze
dromen is wat wij verzameld hebben tij-
dens onze waakuren, maar het is onder
andere woorden gebracht, vaak op een
fantasievolle manier, waarbij verscheidene
beelden van verschillende achtergronden
samengesmolten zijn, en waarbij gebeurte-
nissen voorvallen op een manier waarop zij
dat normaliter niet doen. Net als onze
dromen op een bepaalde manier het uit-
werken zijn van de emoties en het materi-
aal dat wij verzameld hebben tijdens onze
waakuren, zo is de toestand na de dood
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gebaseerd op het materiaal dat gesprok-
keld is tijdens het voorafgaande leven.
Wanneer dit materiaal op is, dan valt de
dromer of de slaper onvermijdelijk in een
toestand van diepe slaap waarin er niet
gedroomd wordt. Hier betekent diepe
slaap een bewustzijnstoestand waarin wat
er ook gebeurt later niet herinnerd kan
worden. Misschien zijn hier slaapmysteries,
net als in de toestand na de dood, maar dit
zijn mysteries, niet in de zin van iets
irrationeels of zonder verband met andere
aspecten van ons bestaan, maar omdat wij
de processen van ons bewustzijn niet
begrijpen, noch zijn verschillende toestan-
den en condities.

Tijdens onze waakuren zijn onze emo-
ties, gevoelens en denkbeelden allemaal
door elkaar gehusseld, maar in de vergelij-
kenderwijs passieve toestand die over-
heerst na de dood, kunnen deze wel
uiteenvallen in verschillende lagen, zodat
sommige eerder uitgewerkt worden, en
andere later. Wij kunnen de diepe slaap
beschouwen als de bewustzijnstoestand die
niet op aardse gebeurtenissen gebaseerd is,
maar een toestand die zuiver geestelijk en
onthecht is.

In theosofische boeken bestaan er al
gedetailleerde beschrijvingen van de toe-
standen na de dood, maar zij lijken alle-
maal op een bepaalde manier op dromen.
Wat beschreven wordt lijkt mij in het alge-
meen overeen te stemmen met het soort
ideeën die wij met gezond verstand zouden
kunnen ontwikkelen uit een bestudering
van ons eigen wezen.

Wedergeboorte

Dan komt wedergeboorte. Vooral in
westerse landen wordt mij vaak gevraagd
waarom het individu opnieuw geboren
wordt. Misschien moeten wij daar het
volgende over zeggen. U zult de volgende
keer opnieuw geboren worden om dezelfde
reden waarom u deze keer geboren bent.
Vanuit wetenschappelijk oogpunt bezien
kan er niets gebeuren behalve als gevolg
van de krachten die in werking treden om
het resultaat te bewerkstelligen. Er zijn
klaarblijkelijk krachten die betrekking

hebben op het bewuste wezen – waarvan
we moeten aannemen dat ze aanwezig
waren voor de geboorte, als we ze niet
moeten bezien als een product van het
lichaam – door de impuls waarvan wij
deze keer tot incarnatie gebracht zijn.
Zolang deze krachten in werking blijven,
moeten wij weer in een lichaam terechtko-
men. Overal in de natuur bestaat er herha-
ling, en reïncarnatie is feitelijk een zich
herhalend proces.

Begeerte is een herhalingsproces. Als er
begeerte is, zoekt men naar bevrediging
daarvan. Bij bevrediging eindigt de begeer-
te, maar kort daarna steekt zij weer de kop
op; de bevrediging duurt slechts een tijdje,
en de begeerte begint opnieuw. Er is hier
sprake van een bepaalde dwang, en zo lang
de begeerte zich voordoet in onze aard, zal
zij keer op keer hetzelfde resultaat produ-
ceren. Misschien is het de dorst naar erva-
ring die ons tot de aardse omstandigheden
brengt.

Wij keren terug in een nieuw fysiek
lichaam zonder enige herinnering aan het
voorafgaande. Niets blijft er over van het
oude verhaal, de oude persoonlijkheid is
weg, en wij komen terug, schoongewassen
door de wateren van de Lethe. Wij herin-
neren ons verleden niet, en wij mogen daar
blij om zijn. Als wij belast zouden zijn met
alle dingen die er met ons gebeurd zijn in
het verleden, wat wij geweest zijn en wat
we gedaan hadden, zou ons huidige leven
een nachtmerrie zijn. Maar iedere keer
beginnen wij niet als de oude entiteit maar
als een praktisch nieuwe persoon. ‘Ons
leven is slechts een slaap en een vergeten’.
Wij hebben eerder geleefd, wij hebben een
wijle geslapen, en wij komen hernieuwd
terug, terwijl wij alles vergeten zijn. Het is
een wonderbaarlijk gebeuren. Wij komen
terug als een zoet, onschuldig kind, om aan
een nieuw hoofdstuk te beginnen, om met
nieuwe letters een beter verhaal te schrij-
ven, zinniger en met mooiere zinnen.

Het kan zijn dat het kind is opgestaan uit
die oude man die al lang dood en verdwe-
nen is, maar hier staat nu het kind met een
nieuwe kans om een betere persoonlijk-
heid te ontwikkelen en een beter leven te

54 Theosofia 103/2 � april 2002



leiden. Maar wat gebeurt er? Kijk eens
naar diezelfde persoon en zie hoe hij dege-
nereert en na een aantal jaren onherken-
baar geworden is. Hij vertoont kenmerken
waarvan men nooit vermoed had dat zij in
dat kind schuilden. Dit komt doordat wij
de zaden van ons verleden meebrengen;
net zoals bij fysieke erfelijkheid de genen
de fysieke kenmerken overbrengen, zo
worden de zaden van de voorbije persoon-
lijkheid, de oude boom, goed of slecht,
overgedragen, maar zij komen niet tot
wasdom tenzij of totdat zij de geschikte
grond vinden. De oude neigingen kunnen
misschien nog aanwezig zijn maar, totdat
zij geprovoceerd en gewekt worden, liggen
zij te slapen. Daarom is een gunstige
omgeving zo noodzakelijk voor een kind.
Maar helaas wordt het nieuwe een kopie
van het oude, een aangepaste kopie, maar
in feite een reproductie en een opnieuw
bevestigen van het oude.

Wat betekent dit nu? Het betekent
alleen maar dat wij niet genoeg gestorven
zijn. Als een psychologische entiteit, als
een psychische samenstelling, zijn wij niet
helemaal opgelost, en daarom brengen wij
iets van de melk van gisteren mee, waar-
door de verse melk van de ervaringen van
vandaag onmiddellijk verzuurt. De zuivere
melk die de ziel kan voeden wordt ver-
zuurd door de vervuilende elementen die
overgedragen worden van het ene naar het
volgende leven.

Bevrijding

De bevrijde mens, die volmaakt is, wordt
Asekha genoemd, hetgeen betekent: ‘waar-
bij er niets overblijft’. Hij draagt niets over,
hij heeft zijn rekening vereffend en zijn
innerlijke natuur is steeds fris en zuiver.
Wanneer wij volkomen kunnen sterven als
psychische entiteit – niet de fysieke enti-
teit, die slechts het lichaam is waaraan wij
tijdelijk aangeschakeld zijn – zodat onze
natuur gereduceerd is tot een zuivere een-
voud, de originele natuur, dan zal er een
nieuwheid zijn die een eeuwigdurende
vreugde is. Ik geloof dat de Meesters zo
hun levens leven. Samen met hun wijsheid
en rijpheid behouden zij de onschuld, de

frisheid en de gevoeligheid van de kinder-
tijd en de jeugd. Alle seizoenen vloeien in
hen samen om het leven volmaakt te
maken.

Hoe kunnen de zaden van de oude nei-
gingen, die zo moeizaam uitsterven, volko-
men vernietigd worden? Zij kunnen niet
tot een einde gebracht worden door de
mechanische acties van de natuur, omdat
het de aard der dingen is onder ‘de blinde
wetten’ van de materie om door te gaan
zoals ze zijn, om dezelfde oude bewegin-
gen uit te voeren. De harde kern van ons-
zelf, gevormd naar die neigingen, kan
slechts opgelost worden wanneer zij uit de
duisternis waarin zij bloeit te voorschijn
gebracht wordt in het objectieve licht van
een zuiver bewustzijn waarin de waarheid
erover volledig opengesteld wordt aan de
begrijpende intelligentie. De motieven en
doelen van het zelf kunnen dan helder
gezien worden in hun ware gedaante. In
een serene staat en zonder hartstocht,
waar er niets is om het licht te belemme-
ren, kunnen alle dingen begrepen worden
zoals ze zijn, en alle dingen die niet tot die
staat behoren moeten vanzelf wegvallen.

Afgescheidenheid

Men kan de vraag stellen: De dood kan
voor ons het middel tot vernieuwing zijn,
maar hoe zit het met afgescheidenheid van
degenen die wij liefhebben, aan wie wij
gehecht zijn? Het is heel natuurlijk om
diegenen te missen die deel van ons leven
zijn geworden, wanneer wij van hen
gescheiden worden; maar toch, als onze
liefde diep genoeg is om ons een gevoel
van de onderliggende eenheid te geven –
om diep te zijn, moet het absoluut onzelf-
zuchtig zijn – dan zal misschien zelfs het
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hartstocht, waar niets is om het
licht te belemmeren, kunnen alle

dingen begrepen worden
zoals ze zijn.



verdriet veranderd worden in een gevoel
van grotere nabijheid.

Het kan zijn dat onze liefde voor
iemand, waarvan de aard is afgeleid van
een bepaalde relatie en bepaalde omstan-
digheden, verschillende zware beproevin-
gen moet doormaken om volmaakt te
worden, om het mogelijk te maken dat
andere aspecten van die volmaaktheid
naar voren komen. Zelfs als wij fysiek
samen zijn, zijn wij niet zo één als wij mis-
schien denken. Ieder van ons is gescheiden
van de anderen door een muur. Wij
moeten het geheim van de afgescheiden-
heid ontrafelen, hoe het ontstaat, wat het
ons moet leren. Wij zijn fysiek niet één,
noch één in de geest, maar misschien
kunnen wij één zijn als wij de geest voorbij
gaan. Wij houden van onze vrienden als wij
samen zijn, maar als deze liefde zuiver is,

zal hij er zelfs zijn als wij niet bij elkaar
zijn. In onze beste ogenblikken, als wij iets
heel moois in iemand zien, tot op zekere
hoogte in zijn ziel kijken, dan is er een
gevoel in ons dat innig een wordt met die
schoonheid of met de natuur van die ziel.
Zo’n gevoel, dat hoort bij de innerlijke
natuur van onszelf, moet de boventoon
voeren over mindere gevoelens. In liefde
die niets voor zichzelf vraagt kan er geen
schaduw zijn van afgescheidenheid. Als wij
kunnen beseffen dat de dood een kwestie
van tijd is en dat er slechts eenheid is voor-
bij de processen van tijd, kunnen wij de
dood met minzame blik bezien, als een
vriend.

Samengevat uit:
The Theosophist, november 1959

Vert. A.M.I.
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Begeerte zuiver gemaakt

Wanneer de begeerte zich richt op het zuiver abstracte - wanneer
het ieder spoor of zweempje kwijt is van ‘zelf’ - dan is het zuiver

geworden.

De eerste stap naar deze zuiverheid is het doden van de begeerte
naar de dingen van de stof, aangezien deze alleen genoten kunnen

worden door de afgescheiden persoonlijkheid.

De tweede is op te houden met het begeren voor zichzelf van zulke
abstracties als macht, kennis, liefde, geluk of roem; want zij zijn

uiteindelijk alleen maar zelfzucht.

Het leven zelf leert (ons) deze lessen; want al zulke voorwerpen van
verlangen worden Dode Zee vruchten op het moment dat men ze
verwerft. Zoveel leren wij wel uit ervaring. Intuïtieve perceptie

grijpt naar de positieve waarheid dat tevredenheid alleen bereikbaar
is in het oneindige; de wil maakt die overtuiging een actueel bewust-
zijnsfeit, totdat uiteindelijk alle begeerte gericht is op het Eeuwige.

[H.P. Blavatsky, Lucifer, Vol.I, No.2, oktober 1887, p.133]
Vertaling: A.M.I



Wij en onze kleding
– Radha Burnier

De nu volgende woorden uit Aan de
Voeten van de Meester zullen vele lezers

bekend zijn:
‘Het lichaam is uw dier – het paard

waarop u rijdt. Daarom moet u het goed
behandelen en het goed verzorgen; u

moet het niet te veel werk geven, u
moet het voeden zoals het behoort, met

niet anders dan reine spijs en drank, en
het altijd uitermate zuiver houden, ook

van het kleinste stofje. Want zonder een
volmaakt zuiver en gezond lichaam kunt

u het zware werk van voorbereiding
[voor het spirituele leven] niet volbren-

gen’.

Het lichaam is ook wel vergeleken met een
kledingstuk (Bhagavad Gita) en een schede
(kosa) genoemd. Het is ironisch dat de
bewoner van het lichaam die het kleding-
stuk gebruikt, denkt dat hij dat kledingstuk
is. De Gita adviseert duidelijk dat een
versleten lichaam van even weinig waarde
is voor gebruik door de ziel als versleten
kleding.

‘Zoals men oude kleren afwerpt en weer
andere, nieuwe tot zich neemt, zo legt ook de

drager van het lichaam zijn oude lichamen
af en gaat in andere, nieuwe over’. (II,22)

De vergelijking met een paard sugge-
reert dat het lichaam goed verzorgd moet
worden; de analogie met een kledingstuk
geeft aan dat het nut van het lichaam
afhangt van de toestand ervan. Alle licha-
men zijn slechts aggregaten van materie –
fysiek, emotioneel of mentaal – die dienen
om ervaringen op te doen om de latente
eigenschappen van het bewustzijn te ont-
plooien. Het lichaam is van onschatbare
waarde voor een tijdelijk verblijf, maar niet
onmisbaar. Het moet in een goede toe-
stand worden gehouden binnen de beper-
kingen van karma, maar mag niet
beschouwd worden als een voorwerp waar-
aan moet worden vastgehouden alsof het
‘t leven zelf is. Wanneer het kledingstuk na
verloop van tijd begint te rafelen en uit
elkaar begint te vallen, is er geen reden om
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te wanhopen, want er zijn andere schone
en nette kledingstukken te krijgen.

Onder de Jaïns is het loslaten van een
versleten lichaam altijd beschouwd als zeer
aanbevelenswaardig. Dit is geen zelfdo-
ding, want de beslissing om het lichaam af
te leggen is niet impulsief, er is geen wan-
hoop of begeerte om de realiteit te ont-
vluchten. In een kalme, heldere
gemoedstoestand, met positieve gevoelens
ten opzichte van alle wezens, wordt de
beslissing genomen om af te zien van voed-
sel, en het leven in het lichaam niet te ver-
lengen. Gebeden en meditatie over hogere
dingen maken het laatste stadium harmo-
nieus en vredig.

Deze praktijk, bekend als sallekhana of
‘behoorlijk uitdunnen’ (van de hartstoch-
ten en het lichaam) en volkomen onthou-
ding van voedsel (samthara), bestaat nog
steeds.

C.W. Leadbeaters visie van een toekom-
stige, meer gevorderde menselijke maat-
schappij beschrijft een gemeenschap waar
mensen volkomen gezonde levens leiden
zonder ziekten. Bijna niemand sterft er
aan iets anders dan ouderdom. Maar wan-
neer het lichaam niet langer nuttig is,
geven zij het op zonder het gevoel te
hebben dat zij het leven opgeven. Persoon-
lijke bezittingen omvatten niets dat lijkt op
geld, want geld wordt niet langer gebruikt.
Misschien zijn er boeken, of een amulet -
die iemand doorgeeft aan zijn toekomstige
ouders. (Wat zou de menselijke maat-
schappij anders zijn als geld niet langer
aantrekkelijk was en niemand meer dan
een voorbijgaande belangstelling had voor
enig soort bezit!). Leadbeater vertelt dat
degene die zich voorbereidt op de dood
van het stoffelijk lichaam, zijn gewone
manier van leven niet verandert. ‘Hij doet
niets dat ook maar in de geringste mate
lijkt op zelfdoding; maar hij verliest
gewoon de wil tot leven – hij laat zijn
leven gaan, als het ware – en over het
algemeen overlijdt hij vredig in zijn slaap
binnen een korte tijdspanne… Er is geen
begrafenisceremonie van welke soort dan
ook, daar de dood niet beschouwd wordt
als een gebeurtenis van enig belang’. Deze

houding ten opzichte van de dood komt
nauw overeen met die van de religieus ing-
estelde Jaïns, die samthara beoefenen.

De moderne obsessie met het lichamelijk
bestaan is volkomen in tegenstelling met
deze natuurlijke manier van het beschou-
wen van het steeds terugkerende verschijn-
sel van geboorte in een lichaam en het
verlaten ervan als een deel van een grote
cyclus van incarnaties. De legale en medi-
sche methoden die gebruikt worden om
onwillige bewoners te dwingen om als
gevangenen in zieke lichamen te verblijven
is net zozeer het gevolg van onwetendheid
als het misbruik van het lichaam door het
zich te buiten gaan aan genot of het leven
onder voortdurende spanning en opwin-
ding.

De strijd om het leven, die de Maha
Chohan een vloek noemde, begint met
onjuiste ideeën over het lichaam en zijn
begeerten. Hij schreef:

‘Waarom is die strijd het bijna universele
ontwerp van het universum geworden? Wij

antwoorden, omdat geen enkele religie, met
uitzondering van het Boeddhisme, tot nu toe

een praktisch verachten van dit aardse leven
heeft gepredikt, terwijl ieder van die religies,

altijd nog op die ene uitzondering na,
[mensen] door hun hel en verdoemenis de

grootste angst voor de dood heeft ingeprent’.

Onwetendheid is de oorzaak van lijden
en wangedrag. De juiste houding ten
opzichte van de fysieke en de manasische
kleding verschaft duidelijk zicht en heldere
intelligentie. Het dagelijks leven biedt
voortdurend gelegenheid om te leren het
Zelf niet te identificeren met de sensaties
van het lichaam en de wisselende stem-
mingen van het begeerte-denken. Een
aspect van meditatie is de activiteiten van
het lichaam, de emoties en het denken
onverschillig waar te nemen, zonder het
gevoel te hebben ‘dit zijn mijn activiteiten’.
Rust en innerlijke tevredenheid ontstaan
als vanzelf uit zulke contemplatie.

Uit: The Theosophist, juni 2000
Vert. A.M.I.
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Pioniers in een nieuw
denkgebied
Over het thema ‘De Theosofische

Vereniging: nog altijd in de voorhoede’

– John Algeo

Alle mensen zijn pioniers. Wanneer wij in
deze wereld geboren worden, komen wij

in een vreemd oord dat wij moeten
onderzoeken en waardoorheen wij onze

weg moeten vinden. Maar al doende
vinden de meesten van ons een eigen

plekje en raken wij gewend aan een alle-
daagse levensroutine. Wij houden op

pioniers te zijn en worden in plaats daar-
van kolonisten. Slechts enkele individuen

weerstaan dat gewennen aan de
omstandigheden. Net als Ulysses van

Tennyson, streven zij ernaar:

‘Voorbij de verste grens van menselijk
denken, kennis te volgen als een dalende

ster… Streven, zoeken, vinden en niet
opzij te gaan.’

De Meesters van Wijsheid zijn zelf zulke
toegewijde, nimmer rustende pioniers,
evenals degenen die hen volgen. De Mees-
ter KH schreef eens in een brief aan A.P.
Sinnett:

‘Wij zullen dat periodieke werk van ons

voortzetten; we zullen ons van onze filantro-
pische pogingen niet laten afbrengen, tot op

die dag dat de grondslagen voor een nieuw
continent van denken zo stevig zijn gelegd

dat geen enkele tegenstand… de zege zal
kunnen behalen.’(ML = Mahatma Letters

to A.P.Sinnett, 3rd edn., letter 9, p. 51)(MB p.
58)

Die zin geeft enkele kenmerken aan van
het pionierswerk van de Mahatma’s. Het
omvat vijf punten en impliceert een zesde,
die alle de moeite waard zijn om aandacht
aan te besteden, omdat deze punten zowel
het werk van de Mahatma’s karakteriseren
als ons aangeven hoe ons eigen pioniers-
werk eruit moet zien. De vijf punten gaan
over de timing, de motivatie, het doel, de
zin en de manier waarop dit werk gedaan
moet worden. Laten wij ze stuk voor stuk
eens nader bekijken.
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Timing

Ten eerste: het werk van de Meesters is
periodiek. Zij zeggen, ‘Wij zullen dat perio-
dieke werk van ons voortzetten.’ Zij opere-
ren niet voortdurend op dezelfde manier in
de wereld, maar eerder in cycli. Door zo te
werken, volgen zij een patroon dat zo wijd-
verbreid is dat het duidelijk een deel is van
het plan van de Natuur zelf. Het is zelfs
het onderwerp van de tweede Grondstel-
ling in De Geheime Leer (I, 17), die spreekt
over ‘de absolute geldigheid van die wet
van periodiciteit, van eb en vloed, van
opkomst en verval, die de natuurweten-
schap heeft waargenomen en opgetekend
in alle afdelingen van de natuur.’ (GL
Fricke uitg. p. 13)

We kunnen ook verscheidene andere
instanties vermelden. Paleontologen die de
oorsprong der soorten bestuderen vanuit
het fossielenarchief hebben twee interpre-
taties van dat archief. De ene is dat evolu-
tie geleidelijk is en voortschrijdt met
voortdurende kleine stapjes. De andere is
dat het met horten en stoten gaat, waarbij
de stabiele continuïteit der soorten langdu-
rig is, maar af en toe onderbroken wordt
door plotselinge, frappante veranderingen
die nieuwe soorten doen ontstaan. Die
laatstgenoemde visie heet ‘onderbroken
evenwicht’.

Ongeveer hetzelfde schijnt te zijn
gebeurd bij de opbouw van landmassa’s op
onze planeet. Geologen hanteren theorie-
en van continentale verschuivingen en tek-
tonische platen, volgens welke kleine
veranderingen voortdurend plaatsgrijpen
aan de vorm der aardkorst, aan kustlijnen
en bergen; maar periodiek komen er grote
veranderingen voor. Ongeveer tweeëneen-
half miljoen jaar geleden, volgens geolo-
gen, werd een enkel massief continent
omringd door de oceaan van de aarde. Zij
noemen dat continent Pangaea. Toen plot-
seling (geologisch gesproken) viel Pangaea
uiteen in twee continenten: Laurazie (dat
bestemd was later Europa, Noord Amerika
en Noord Azië te worden) en Gondwana-
land (bestemd om Afrika, Zuid Amerika,
India, Australië en Antarctica te worden).

Periodiek veranderen continenten radicaal
– een feit dat eerder werd opgemerkt door
H.P. Blavatsky in De Geheime Leer. Maar
tussen die catastrofale gebeurtenissen
liggen lange tijdvakken waarin slechts
kleine, oppervlakkige veranderingen
plaatsvinden.

Een soortgelijk verschijnsel doet zich
voor bij de historische verandering van
talen. De Engelse taal, in de vorm die wij
‘Angelsaksisch’ of ‘Oud-Engels’ noemen,
bestond honderden jaren, waarbij zij wel
geleidelijk veranderde, maar toch relatief
hetzelfde bleef. Maar toen, gedurende
ongeveer een eeuw rond het jaar 1100,
deed zich een reeks frappante veranderin-
gen voor in de grammatica en de woorden-
schat, die het in een totaal ander soort taal
veranderde. Pre-1100 Engels zag er zo uit
(dit zijn de twee openingsregels van het
epische gedicht Beowulf): ‘Hwat! we
Gar-dena in geardagum theodcyninga
thrym gehyrdan.’ Kort na die tijd klonk

Engels nog heel anders dan de taal die wij
kennen, maar zij zag er veel bekender uit.
Hier volgt een zin uit een kroniek van het
jaar 1135 over Koning Hendrik (in moder-
ne spelling omgezet, maar verder getrouw
aan het origineel): ‘Good man he was, and
Michel awe was of him; durst none man
disdo with other on his time.’

Alles in de wereld verandert voortdu-
rend: soorten, continenten, talen en
mensen ook. Voor het grootste gedeelte is
de verandering geleidelijk, oplopend, lang-
zaam en zonder grote consequenties. Maar
periodiek tellen de kleine veranderingen
aan, of het tempo van verandering loopt
op, of een nieuwe impuls ontstaat – en het
resultaat is een catastrofale verandering.
Het schijnt dat de Meesters op veelal
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Veel van het werk van de Meesters

is stilzwijgend, achter de schermen,
onopvallend, geleidelijk; maar perio-

diek heeft hun werk op revolutio-

naire manieren effect op de wereld.



dezelfde manier werken. Veel van hun
werk is stilzwijgend, achter de schermen,
onopvallend, geleidelijk; maar periodiek
heeft hun werk op revolutionaire manieren
effect op de wereld: het evenwicht van spi-
rituele evolutie wordt onderbroken, een
nieuw denkgebied wordt geschapen, de
taal waarin de Aloude Wijsheid verwoord
wordt verandert van oude vormen naar
nieuwe.

Onze eigen activiteit in de wereld moet
op dezelfde manier periodiek zijn. Het
boek Prediker (3.1-8) verduidelijkt dit
levendig en poëtisch:

‘Alles heeft een bestemde tijd, en ieder ding
onder den hemel heeft zijn tijd:

er is een tijd om geboren te worden en een
tijd om te sterven; een tijd om te planten en

een tijd om het geplante uit te rukken;
een tijd om te doden en een tijd om te helen;

een tijd om af te breken en een tijd om te
bouwen;

een tijd om te weenen en een tijd om te
lachen; een tijd om te rouwklagen en een tijd

om te dansen;
een tijd om stenen weg te werpen en een tijd

om stenen te verzamelen; een tijd om te
omhelzen en een tijd om zich van omhelzen

te onthouden;
een tijd om te zoeken en een tijd om te laten

verloren gaan; een tijd om te bewaren en een
tijd om weg te werpen;

een tijd om te scheuren en een tijd om dicht
te naaien; een tijd om te zwijgen en een tijd

om te spreken;
een tijd om lief te hebben en een tijd om te

haten; een tijd van oorlog en een tijd van
vrede.’

Als pioniers hebben wij onderscheidings-
vermogen en intuïtie nodig om te weten
wanneer wij ons moeten aanpassen en het
gebied dat we gevonden hebben, in bezit
nemen, en wanneer wij nieuwe verten van
het nieuwe denkgebied moeten onderzoe-
ken, ‘die onbereisde wereld waarvan de
grens vervaagt/steeds weer en opnieuw
naarmate [wij ons] verplaatsen. Net als de
Meesters moeten wij weten wanneer wij
geduldig moeten wachten, maar ook wan-

neer wij dapper voorwaarts moeten gaan.
Wij moeten ervan uitgaan dat ons werk
periodiek is – meestentijds gewoon meest-
appen, maar we moeten ook erop voorbe-
reid zijn, om plotseling vooruitgang te
boeken wanneer het juiste moment daar is.

Motivatie

Een tweede punt om aandacht aan te
besteden in de woorden van de Meester
KH is wat hij zegt over het motief van het
werk van de Meesters, wat hij noemt ‘onze
filantropische pogingen’. Laten we nog
eens kijken wat hij schreef:

‘Wij zullen dat periodieke werk van ons
voortzetten; we zullen ons van onze filantro-

pische pogingen niet laten afbrengen, tot op
die dag dat de grondslagen voor een nieuw

continent van denken zo stevig zijn gelegd
dat geen enkele tegenstand… de zege zal

kunnen behalen.’

Hun motivatie is filantropisch. Zij
werken als Bodhisattva uit liefde voor de
mensheid, altruïstisch. Zoals de Mahatma
Arjoena, die aan het einde van de Bhaga-

vadgita (18.74) mahatmanas of ‘met de
grote ziel’ genoemd wordt, werken de
Meesters niet voor de vruchten van hun
daden, oftewel om zichzelf te bevoordelen,
maar veeleer is hun werk nishkama karma,
werk zonder persoonlijke begeerte. Zij zijn
filantropen in de diepste en meest toege-
wijde zin.

In een wereld waarin egotisme een
belangrijke drijfveer is, zijn zij egoloos. In
een wereld die op zijn best gedreven wordt
door verlicht eigenbelang, zijn zij Verlichte
Wezens wier enige belang ligt in het dienen
van het ene Zelf in alle wezens. Hun mens-
lievendheid is niet oppervlakkig, maar
diep. Zij weten dat wat in het westen
genoemd wordt ‘corporele (of stoffelijke)
werken van barmhartigheid’ – het voeden
van de hongerigen, het onderdak bieden
aan daklozen, het verzorgen van zieken,
enzovoorts – goede en noodzakelijke
dingen zijn die gedaan moeten worden.
Maar zulke daden zijn ook tijdelijke en
oppervlakkige verlichtingen van het men-
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selijk lijden. Wat het meest nodig is, is een
groot ‘spiritueel werk van barmhartigheid’.
Aan de voeten van de Meester zegt het zo:

‘De armen te voeden is goed, edel en nuttig

werk; hun zielen te voeden is echter edeler en
nuttiger dan het voeden van hun lichamen’.

(pp. 19,20)

Een goede arts verlicht zeker de sympto-
men van ongemak, maar de arts werkt
vooral om de oorzaken van de ziekte te
genezen. De grote menselijke ziekte is
afgescheidenheid, vervreemding, fragmen-
tatie – binnenin onszelf, tussen een van ons
en een ander, tussen ons allemaal en onze
goddelijke bron en doel. Om die ziekte te
genezen is een transformatie nodig.

De benodigde transformatie moet zowel
collectief als persoonlijk zijn, maar per-
soonlijke transformatie is wat ieder van
ons het eerst moet bereiken. Als wij het
voorbeeld volgen van de Meesters bij han-
delen, zoals Arjoena leerde te doen in de
Bhagavadgita, zonder zorg voor de per-
soonlijke consequenties van dat handelen,
zullen wij onszelf transformeren. Dan zal
onze motivatie dezelfde zijn als die van
Arjoena – het vervullen van ons swadhar-

ma, het bewust worden van de roep van
onze innerlijke natuur, handelen met altru-
isme en filantropie in ons hele doen en
laten.

Onze zorg moet zijn voor het werk, en
niet voor de vruchten ervan. Zoals de
Meester KH adviseerde aan A.P. Sinnett
(ML, letter 59, p. 334, MB pp. 376-377):
‘De taak van een theosoof is als die van de
landman; zijn akker ploegen en zijn
graankorrels zaaien zo goed als hij kan: het
resultaat hangt af van de natuur, en die is
de slaaf van de Wet’. Door te handelen
vanuit die motivatie, het vervullen van ons
swadharma als goede landlieden door onze
voren te keren en ons graan te zaaien,
zullen wij wat Licht op het Pad noemt ‘het

reuzenonkruid’ van afgescheidenheid uit-
roeien.

Zo’n persoonlijke transformatie maakt
genezing mogelijk voor de onderliggende
ziekte die de mensheid teistert: ons gevoel
van afgescheidenheid dat uitmondt in de
exploitatie van andere mensen, van dieren
en van het milieu, samen met wijdverbreid
nationalisme, religieuze onverdraagzaam-
heid en alle andere vormen van ego- en
ethnocentriciteit. Die transformatie maakt
al het andere mogelijk. En het brengt ons
op een derde punt.

Doel

Het derde punt waar wij op moeten letten
is dat het doel van de Meester is om ‘fun-
damenten’ te bouwen – een basaal doel,
maar geen klein of bescheiden doel. Weer
(citeer ik) in zijn geheel:

‘Wij zullen dat periodieke werk van ons
voortzetten; we zullen ons van onze filan-
tropische pogingen niet laten afbrengen,
tot op die dag dat de grondslagen voor een
nieuw continent van denken zo stevig zijn
gelegd dat geen enkele tegenstand… de
zege zal kunnen behalen.’

De Meesters zijn als de heilige Paulus,
die van zichzelf zegt, ‘Als een wijs bouw-
meester heb ik het fundament gelegd, en
een ander bouwe daarop’ (I Cor.3:10).
KH en zijn collega’s zijn ook Bouwmees-
ters; en, net als de heilige Paulus is wat zij
bouwen niet een bovenbouw, niet een
gebouw waar iemand in kan wonen; in
plaats daarvan is het een fundament
waarop anderen de verschillende super-
structuren die de toekomst behoeft,
kunnen neerzetten. De Meesters komen
niet tevoorschijn met een alomvattend
exposé van een leerstelling of een blauw-
druk voor de maatschappij. Zij proberen
niet zoals Thomas van Aquino, de wereld
een Summa Theologiae (Een compleet
plan van de theologie) voor te leggen, of
zelfs maar een Summa Theosophiae (Een
compleet plan van de theosofie); zij produ-
ceren geen volledige verklaring van ideeën
en praktijken. Veeleer bouwen zij een fun-
dament dat anderen kunnen gebruiken om
diverse bouwwerken bovenop te zetten.
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Maar de heilige Paulus voegde ook een
waarschuwend woord toe aan zijn verkla-
ring dat hij een bouwmeester was die het
fundament legde voor anderen om op te
bouwen. Hij zei ook over dat fundament:
‘Maar een iederzie toe hoe hij daarop
bouwt.’ Ieder gebouw dat opgericht wordt
op het fundament van de bouwmeester
moet passend zijn. Het moet bij het funda-
ment passen, ermee in overeenstemming
zijn, niet een bizarre ontoepasselijke struc-
tuur.

De Theosofische Vereniging werd
gesticht door de Meesters om een bepaald
werk in de wereld tot stand te brengen. De
Maha-Chohan (zoals de Meester KH zegt,
Brieven van de Meesters van de Wijsheid,
eerste reeks, brief 1) was heel duidelijk
over dat werk. Hij zei: ‘De Theosofische
Vereniging werd gekozen als de hoeksteen,
het fundament van de toekomstige religies
van de mensheid’. Dat is een behartigens-
waardige mededeling. De Vereniging zelf
is geen religie, zeker geen kerk, maar het is
het toekomstige fundament van religies.

Het is vooral betekenisvol dat de hoek-
steen en het fundament van de toekomsti-
ge religies van de mensheid niet Theosofie
is, maar de Theosofische Vereniging. Wat
zou dat kunnen betekenen? Theosofie is
een bepaald systeem van denken, die spe-
cifieke en karakteristieke leringen die
Theosofen zo hoog inschatten. Maar het
zijn niet theosofische ideeën die het funda-
ment moeten vormen van de toekomstige
religies van de mensheid. In plaats daarvan
is het de Theosofische Vereniging.

De Maha-Chohan verduidelijkt in zijn
verdere commentaar dat het fundament
van toekomstige religies gevonden dient te
worden in de eerste Doelstelling van de
Vereniging, de praktische realisatie van
broederschap zonder onderscheid van cul-
tuur of genen, van opvoeding of aard.
Slechts structuren die dat ideaal van broe-
derschap belichamen zijn passende tem-
pels om gebouwd te worden op de
fundamenten die de Meesters hebben
gelegd door middel van de Theosofische
Vereniging.

Dit punt heeft een belangrijke betekenis
voor ons. Theosofie is een prachtig naad-
loos kledingstuk, een opvatting van de
wereld die alomvattend is en inspirerend.
Het past diegenen onder ons die het als
leidraad in hun leven hebben aanvaard.
Het impliceert een manier van leven en ligt
ten grondslag aan het praktiseren van
broederschap.

Maar de verklaringen van de theosofie
die wij hebben zijn niet onfeilbaar, even-
min als de interpretaties die wij daaraan
geven. De Meester waarschuwde A.P. Sin-
nett voor een al te letterlijke interpretatie
van wat in de tijd toen hij het schreef, de
enige belangrijke uiteenzetting was van
theosofische ideeën: ‘Tussen twee haakjes,
U moet op Isis (Ontsluierd) niet al te letter-
lijk vertrouwen. Het boek is slechts een
voorzichtige poging’ (ML, letter 9,
p.45)(MB, p. 51).

Alle verklaringen van de tijdloze Wijs-
heid zijn voorzichtige pogingen. Zoals de
Meester zei in een andere brief (ML letter
85, p. 393):

‘Het is duidelijk dat de methoden van het
Occultisme, hoewel in hoofdzaak onveran-

derlijk, zich toch aan gewijzigde tijden en
omstandigheden moeten aanpassen. … Het

enige doel dat moet worden nagestreefd is de
verbetering van de toestand van de MENS

door de verspreiding van waarheid, aan-
gepast aan de verschillende stadia van zijn

ontwikkeling en die van het land, waarin hij
woont en waartoe hij behoort. WAARHEID

draagt geen naamkaartje en heeft niet te
lijden van de naam waaronder ze wordt

verkondigd – als het genoemde doel wordt
bereikt.’

De fundamenten die de Meesters zich
ten doel gesteld hebben om op te bouwen
zijn niet alleen concepten, maar praktijken
geïnspireerd door die concepten, en in het
bijzonder de praktijk van broederschap.
Zoals zij zeggen, ‘Universele Broeder-
schap… vormt de enige veilige grondslag
voor algemene zedelijkheid. … Het is de
aspiratie van de ware adept’ (ML, letter 4,
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p. 17)(MB, p. 20). En daarom is het de
aspiratie van diegenen die de adepten
volgen, zoals het de eerste Doelstelling is
van de Theosofische Vereniging en van
alle theosofen.

Zin

Een vierde punt waarvan men zich bewust
moet zijn is dat de bewuste fundamenten
bestaan uit ‘een nieuw continent van den-
ken’:

‘Wij zullen dat periodieke werk van ons

voortzetten; we zullen ons van onze filantro-
pische pogingen niet laten afbrengen, tot op

die dag dat de grondslagen voor een nieuw
continent van denken zo stevig zijn gelegd

dat geen enkele tegenstand… de zege zal
kunnen behalen.’

Als wij willen dat mensen op een broe-
derlijke manier met elkaar omgaan,
kunnen wij wetten uitvaardigen die
onbroederlijke handelingen verbieden.
Maar wetten zijn gemakkelijker uitgevaar-
digd dan te handhaven, en zij zijn moeilij-
ker te handhaven dan overbodig te maken.
De wereld heeft geen behoefte aan meer
wetten, maar aan meer hartelijkheid. Zoals
de Tao Te Ching zegt (in de vertaling van
Richard Brooks):

‘Hoe meer verboden een staat heeft,

hoe armer de mensen zullen zijn…
hoe meer wetten en edicten er zijn

hoe meer diefstal en fraude er zal zijn.’
(Ch.57)

Wetten zijn een armzalige vervanging
voor wat Confucius ‘hartelijkheid’ noemde
(in het Chinees, jen of ren). Dit is de eigen-
schap die ons volledig en volmaakt mense-
lijk maakt, de eigenschap die idealiter
bestaat tussen twee willekeurige mensen.
Het Chinese begripteken waarmee het
woord geschreven wordt bestaat uit de
tekens voor ‘mens’ en ‘twee’, dus het is wat
twee mensen delen, en zou daarom ver-
taald kunnen worden als ‘broederschap’.

Deze broederschap of hartelijkheid is
het natuurlijke en onvermijdelijke resul-

taat van het kijken naar de wereld op een
bepaalde manier, van het erkennen van de
fundamentele eenheid van alle bestaan,
van het erkennen van de goddelijkheid die
inherent is aan ieder mens, van het zich
verheugen over de oneindige variëteit van
manifestatie – de ‘Bonte Schoonheid’
waarover Gerard Manly Hopkins schreef
in zijn gedicht van dezelfde naam.

Wij moeten naar de wereld om ons heen
kijken, en naar elkaar, op een manier die
eer bewijst aan de eenheid, de goddelijk-
heid en de diversiteit in alles. Het natuur-
lijke resultaat van die manier van kijken is
hartelijkheid en broederlijkheid. Maar om
op die manier te kunnen kijken moeten wij
pioniers worden in een nieuw continent
van denken. Denken gaat vooraf zowel aan
begeerte als aan handeling. H.P. Blavatsky
zei in haar ES Instruction No. 5 (Collected
Writings 12:692): ‘Wat wij de begeerten van
het lichaam noemen, komt voort uit het
denken. De gedachte is er eerder dan
begeerte. De gedachte handelt via de
lichaamsorganen en dan ontwaakt begeer-
te.’ En in A Study in Consciousness (First
Adyar ed., p. 246) zegt Annie Besant: ‘Het
verstand …leidt tot, gidst en vormt de han-
deling.’ En: ‘Gedachte … vormt de hande-
ling doelgericht.’

Dus waar de Meesters het fundament
voor leggen is ‘een nieuw continent van
denken’, een nieuwe manier van denken
over het leven die zowel onze gevoelens als
ons gedrag zal vormen. Het boek Spreuken
(23:7) zegt: ‘Zoals hij denkt in zijn hart, zo
is hij’. En de Duitse dichter Heinrich
Heine zei: ‘Gedachten gaan vooraf aan
handeling zoals de bliksem aan de donder.’
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In de mate waarin mensen leren op een
nieuwe manier te denken, met respect voor
eenheid, goddelijkheid en diversiteit, in
diezelfde mate zullen hun gevoelens en
handelingen getransformeerd worden. In
diezelfde mate zal de oorzaak van de men-
selijke ziekte van afgescheidenheid uitge-
wist worden. Die manier van denken is niet
alleen maar een nieuw gezichtspunt . Het is
een nieuw continent van denken. Etymolo-
gisch gezien betekent het woord continen-
ten alles wat ons omvat. Wij worden omvat
of vastgehouden door onze gedachtenpa-
tronen. Als het ons omvattende patroon er
een is van afgescheidenheid, materialisme
en onverdraagzaamheid, zullen wij nooit
vrij zijn, dan zullen wij altijd geconditio-
neerd zijn door onze voorbije gedachten,
gevoelens en handelingen. Alleen wanneer
wij op weg gaan als pioniers in dit nieuwe
continent van gedachten, waarvan de fun-
damenten door de Meesters gelegd zijn,
zullen wij vrij zijn.

Manier van doen

Het vijfde punt gaat over deze ene zin: De
manier waarop wij iets doen is soms net zo
belangrijk als wat we doen. Bij het bouwen
van de fundamenten van dit nieuwe conti-
nent van denken, dat diegenen zal bevrij-
den die erheen komen vanuit voorbije
conditionering en in hen de hartelijkheid
van eenheid, goddelijkheid en diversiteit
zal doen ontbranden, zijn de Meesters
geduldig en volhardend:

‘Wij zullen dat periodieke werk van ons
voortzetten; wij zullen ons van onze filantro-
pische pogingen niet laten afbrengen, tot op

die dag dat de grondslagen van een nieuw
continent van denken zo stevig zijn gelegd
dat geen enkele tegenstand… de zege zal
kunnen behalen.’

Zij zeggen: ‘Wij zullen doorgaan… wij
zullen ons (er) niet van laten afbrengen…
tot op die dag dat… geen enkele tegen-
stand… de zege zal kunnen behalen.’ Con-
tinenten worden niet geschapen of ge-
pionierd in één dag. Het denken wordt niet
veranderd in een oogwenk. Alles wat de

moeite van het doen waard is kost tijd en
moeite. De Meesters bezitten beide. Zij
bevestigen dat zij hun werk zullen voort-
zetten, zonder gefrustreerd te raken, totdat
de dag aanbreekt dat alle oppositie – alle
afgescheidenheid, materialisme en onver-
draagzaamheid overwonnen is, en de waar-
heid van het menselijk hart overwint.

Hun geduldige en persistente manier van
doen is ook voor ons een ideaal. Zoals
Clara Codd al zei in het boek Theosophy as

the Masters See It (Revised edn., p.110):
‘Laat ons bedenken dat wij pioniers zijn
die werken voor immense toekomstige
doelen en dat wij heel geduldig moeten
zijn met betrekking tot onmiddellijke zicht-
bare resultaten.’ Zichtbare resultaten
bereiken vereist geduld en doorzettings-
vermogen, maar zulke resultaten zijn
inderdaad bereikt door diegenen die de
weg van de Meesters volgen. En dat brengt
ons bij een laatste punt.

Pioniers die de Stichters volgen

Wij bewonderen de Meesters-met-de-
grote-ziel die de fundamenten van een
nieuw continent van denken gelegd
hebben. Wij bewonderen hen vanwege de
regelmaat van hun werk, hun filantropie,
hun vaardigheid, hun wijsheid en hun
geduld. Maar onze bewondering moet niet
alleen bestaan uit het bewonderen van het
door hun gegeven voorbeeld (het woord
bewonderen betekent etymologisch ‘zich
verwonderen over’); wij moeten ook op
iedere denkbare manier helpen met het
bevolken van dat nieuwe continent van
denken. Er wordt een beroep gedaan op
theosofen om pioniers te zijn bij het onder-
zoeken en koloniseren van de uitgestrekte
verten van dit continent.

Twee van de Meesters waren de innerlij-
ke Stichters van de Theosophical Society
en daarbij legden zij de fundamenten
waarop de twee voornaamste uiterlijke
Stichters, Helena Blavatsky en Henry
Olcott, en hun collega’s en opvolgers, zoals
Annie Besant, gepionierd hebben. Die
vroege leden van onze vereniging hebben
hun werk goed gedaan, zelfs beter dan
velen van ons beseffen.
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De Meesters zelf schreven over hun
keuze van de uiterlijke Stichters (ML letter
44, p. 259):

‘Zo vonden we, al zoekende, in Amerika

de man die als leider kon dienen – een man
met grote morele moed, onbaatzuchtig en

met andere goede eigenschappen. Hij was op
verre na niet de beste, maar (zoals de heer

Hume het in HPB’s geval uitdrukt) – hij was
de beste die beschikbaar was. Wij brachten

hem in aanraking met een vrouw met excep-
tionele en wonderbaarlijke begaafdheden.

Gepaard aan deze had zij sterke persoonlijke
gebreken, maar zoals zij was, leefde er geen

tweede die voor deze taak geschikt was. Wij
zonden haar naar Amerika, brachten hen bij

elkaar – en de proef begon.’

Ten tijde van de dood van mevrouw Bla-
vatsky verscheen er in een In Memoriam in
de New York Tribune (10 mei, 1891, aan-
gehaald door Daniel Caldwell in The Eso-

teric World of Madame Blavatsky, Quest
Books, 2000) het volgende over haar.

‘Weinig vrouwen in onze tijd zijn met meer

volharding onjuist beoordeeld, belasterd en te
schande gemaakt dan mevrouw Blavatsky,

maar ofschoon kwaadaardigheid en onwe-
tendheid zich uitgeleefd hebben op haar, zijn

er meer dan genoeg aanwijzingen dat haar
levenswerk zich zal bewijzen, dat het zich op

de lange duur zal rechtvaardigen en dat het
een goede uitwerking zal hebben…

Mevrouw Blavatsky ging er van uit dat de
regeneratie van de mensheid gebaseerd moet

zijn op de ontwikkeling van altruïsme. Hierin
was zij eensgezind met de grootste denkers,

niet alleen van onze tijd maar van alle tijden.

Ook op andere gebieden verrichtte zij
belangrijk werk. Het mag wel gezegd worden

dat niemand in deze tijd meer gedaan heeft
om de lang verborgen schatten van Oosters

denken, wijsheid en filosofie opnieuw te
openbaren. Zeker heeft niemand zo’n grote

bijdrage geleverd aan het toelichten van die
diepe Wijsheidsreligie, gevormd door de

immer-peinzende Oriënt, en het tevoorschijn
brengen van die aloude literaire werken

waarvan de reikwijdte en diepte de Westerse

wereld zo verbijsterd hebben… De toon en de
denkrichting van al haar geschriften waren

gezond, opbeurend en stimulerend. De les die
zij voortdurend benadrukte was toch zeker

die welke de wereld het meest nodig heeft, en
altijd nodig gehad heeft, namelijk de nood-

zaak zichzelf te beheersen en voor anderen te
werken.

Het werk van mevrouw Blavatsky heeft al
vruchten afgeworpen, en is blijkbaar bestemd

om in de toekomst nog meer uitgesproken en
heilzame effecten te produceren. Aldus heeft

mevrouw Blavatsky haar stempel op het
tijdsgewricht gedrukt, en aldus zullen ook

haar werken haar navolgen. Sommigen
zeggen dat, ook al is het niet direct, de verhe-

venheid en de zuiverheid van haar doelstel-
lingen, de wijsheid en vooruitziende blik van

haar leringen, later meer erkenning zullen
vinden, en dat de herinnering aan haar het

eerbetoon zal toevallen waar zij recht op
heeft.’

De tijd heeft die waardering van H.P.
Blavatsky en haar werk niet doen afnemen.
Maar kolonel Olcott wordt evenzeer
geëerd om zijn verdiensten voor de land-
bouw, zijn dienstverlening aan de Ameri-
kaanse regering in een tijd van burger-
strijd, om zijn werk als leidende figuur in
het opnieuw doen opleven van het
Boeddhisme, om zijn pogingen burgerrech-
ten te verkrijgen voor Sri Lankanen, om
zijn bescherming van het welzijn van de
minder bedeelden in India, om zijn steun
aan het onderwijs zowel op Sri Lanka als in
India en om zijn erkenning van de onder-
liggende Aloude Wijsheid in alle religies.
De Encyclopedia Brittannica (Micropedia
7:509) vermeldt dat ‘hij hielp bij het nieuw
leven inblazen van de hindoefilosofie; een
pandit begiftigde hem met de heilige draad
van de Brahmin kaste en adopteerde hem
als zijn putra [of ‘zoon’]’. De Meester (ML,
letter 4, p.14)(MB, p.16) schreef:

‘Hem kunnen wij onder alle omstandighe-
den vertrouwen en hij heeft zich verbonden

ons trouw te dienen in voor- en tegenspoed.
… Waar kunnen wij een even grote toewij-
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ding vinden? Hij is iemand die… misschien

ontelbare fouten maakt door een overmaat
aan ijver, maar nooit onwillig is zijn vergis-

singen te herstellen zelfs ten koste van de
grootste zelfvernedering; die het opofferen

van comfort of zelfs het leven beschouwt als
iets dat blijmoedig moet worden geriskeerd

als dat nodig blijkt; die alles wil eten of het
zelfs zonder wil doen, die op elk bed wil

slapen en in elke plaats wil werken, zich met
elke paria wil verbroederen en elke ontbering

wil ondergaan voor de zaak.’

Annie Besant was net zo’n waardig per-
soon en erkend vanwege haar sociale her-
vormingen, haar politieke werk voor de
onafhankelijkheid van India, haar gouden
welbespraaktheid, haar verklaring van de
Aloude Wijsheid in haar eigen tijd, haar
inspirerend leiderschap en haar persoon-
lijk voorbeeld van juist leven. Voordat
Annie Besant zelfs maar Blavatsky en
Olcott ontmoet had of ook maar iets wist
van theosofie, waren de Meesters zich van
haar bewust en hadden zij er al op aan-
gedrongen bij A.P. Sinnett: ‘Doe intussen
wat U kunt om met A. Besant zodanige
relaties aan te knopen dat uw werk in gelij-
ke richting en in volkomen harmonie ver-
loopt’ (ML, letter 33, p. 241)(MB p. 270)
en ook op andere manieren gaven zij blijk
van hun hoge dunk van haar (ML, letter
86, p. 399)(MB, p. 451).

Besant blijft het onderwerp van zowel
wetenschappelijke als populaire belang-
stelling. Recente academische studies zien
haar als een model van een bepaald soort
feministisch activisme. En de populaire
belangstelling richt zich op haar, soms op
onverwachte wijze. Een internetdienst
genaamd ‘Quote a Day’ had op 30 Novem-

ber 2000 een aanhaling van Annie Besant;
‘Vergeet nooit dat het leven alleen nobel
geïnspireerd en juist geleefd kan worden
als u het dapper en fier opneemt, als een
fantastisch avontuur waarin u erop uitgaat
naar een onbekend land, om veel vreugde
te beleven, veel kameraden te ontmoeten
en veel gevechten te winnen en te verlie-
zen.’ Dat is Annie Besants beschrijving van
pionieren in het nieuwe continent van het
denken.

Blavatsky, Olcott en Besant hebben ons
laten zien hoe we pioniers kunnen zijn. Zij
waren krachten in de wereld. Zij hielpen
om de manier waarop de wereld denkt en
handelt te veranderen. En zij zijn nage-
volgd door vele anderen, allen pioniers in
het nieuwe continent van het denken zoals
dat bepaald is door de Groten. En er
zullen altijd pioniers zijn die klaarstaan om
de uitdaging aan te gaan. De Meester
schreef: ‘Wij zullen steeds vrijwilligers
vinden om de vermoeide schildwachten te
vervangen, en de wereld, hoe slecht zij in
haar huidige overgangsperiode ook is, kan
ons nu en dan toch nog enkele mensen ver-
schaffen.’(ML, letter 28, p. 213)(MB p.
237).

De uitdaging voor ons vandaag de dag en
in de toekomst is door te gaan met het
volgen van het voorbeeld van de Meesters
– net zoals Blavatsky, Olcott en Besant
gedaan hebben. En als wij hun voorbeeld
goed volgen, als vrijwilligers in het nieuwe
continent van het denken, zullen wij en de
Theosofische Vereniging steeds in de voor-
hoede blijven lopen.

Uit: The Theosophist, februari 2001
Vertaling: A.M.I.
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‘Voordat de gouden vlam kan branden met rustig licht,
moet de lamp goed beschermd staan op een plek

die vrij is van iedere wind.’

Uit: “De Stem van de Stilte”, H.P. Blavatsky



De Orde van de Tafelronde
– René Sijnja

De Nederlandse Tafelronde bestaat 90
jaar en presenteert zich met dit artikel

opnieuw aan de Theosofische Vereniging,
waarmee zij zich nog steeds verwant

voelt.

De Nederlandse Orde van de Tafelronde is
een afdeling van The International Order
of The Round Table, die 1908 in Londen
werd opgericht door Herbert Whyte, daar-
bij geholpen en ondersteund door dr.
Annie Besant en Bisschop C.W. Lead-
beater. Sindsdien heeft de Orde zich over
de wereld verspreid en omvat zij meerdere
nationale afdelingen. In Nederland werd
zij 90 jaar geleden, in 1911, door Corrie
Dijkgraaf opgericht.

De Tafelronde is ontsproten uit ‘Lotus’-
kringen, een theosofische jeugdorganisatie
in Amerika en Londen. Een van de leden
in Londen was Herbert Whyte. Hij was
dan ook de eerste ‘Senior Knight’ en
Annie Besant was beschermvrouwe. Toen
Herbert Whyte in 1917 bij Jeruzalem sneu-
velde, nam Leadbeater beide functies over.
In 1932 namen George en Rukmini Arun-
dale de leiding over. Met deze in theosofi-
sche kringen bekende namen is wel
duidelijk geworden waar onze wieg heeft
gestaan. En zo als dat gaat met kinderen:
ze worden zelfstandig en volwassen. We
voelen ons nog steeds welkom in het ‘ou-
derlijk huis’ op het ITC te Naarden, maar
zijn het innige contact met de theosofen
een beetje kwijt. Niet dat we nu weer thuis
willen komen wonen, maar wij willen
gewoon onze ouders weer eens bijpraten
over wat we eigenlijk aan het doen zijn,
vandaar dit verhaal.

De Tafelronde is een vereniging voor
kinderen en voor de opgroeiende mens; zij
volgt en steunt de ontwikkeling van kind
tot volwassene.

Als het kind zes jaar is kan het page
worden, dit is het stadium van blijheid;
daarna, negen jaar oud, mag het kind
schildknaap worden, dit heeft als kenmerk
vriendschap. Met dertien jaar wordt men
jonker; nu komt bij de vorige aspecten de

68 Theosofia 103/2 � april 2002

René Sijnja is hoofdridder

van de Tafelronde in

Nederland. In januari 2002

werd Aukje Boerlage

gekozen als zijn opvolgster.



hulpvaardigheid. De ridder, achttien jaar
of ouder, tracht te leven in vreugde,
vriendschap, hulpvaardigheid en rechtvaar-
digheid.

Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking
in de symbolen die bij de graden horen: de
knop (page), het groene twijgje (schild-
knaap), de rode roos (jonker) en de koren-
aren (ridder).

Het universeel karakter van de Tafelron-
de komt tot uiting in haar verklaring
betreffende haar positie te midden van
godsdiensten en zedenleren:

“De Tafelronde houdt geen verband met
enige godsdienst of zedenleer, of liever, zij
omvat ze alle, opdat haar leden zullen
samenwerken in verdraagzaamheid, met
begrip voor elkaar, tot geluk en welzijn van
allen.”

Hiermee is gezegd, dat de Tafelronde
onafhankelijk is van enige andere organi-
satie of vereniging.

Het werk van de Tafelronde

Het werk van de leden van de Tafelronde is
tweeledig. Het bestaat uit het verrichten
van ceremoniën tijdens bijeenkomsten in
een ruimte, die de Tempel wordt genoemd,
en het zich dagelijks inzetten voor de idea-
len van de Tafelronde. Enkele van die idea-
len zijn broederschap, verdraagzaamheid,
hulpvaardigheid en eerbied voor alle
vormen van leven.

Veel van het ceremoniële werk is
geïnspireerd door de oude mythen rond
koning Arthur. Zoals de ridders van

koning Arthur de wereld introkken om in
naam van hun Koning en Koningin onrecht
te bestrijden, zo staat de ridder van de
hedendaagse Tafelronde in de menselijke
samenleving, om daarin zijn geestelijke
Koning en Koningin te dienen.

De ceremoniën vinden plaats in een
kring. In de richting van de vier windstre-
ken zijn vier vaste punten. In het oosten
staat een open zetel, die niemand bezet, de
plaats van de Koning. In het zuiden
bevindt zich de zetel van Liefde, in het
westen die van Wijsheid en in het noorden
de zetel van Kracht. In het midden staat
een ronde tafel, die gewijd is aan de
Koningin.

Het zoeken naar de Heilige Graal bete-
kent het zoeken naar het Allerhoogste,
naar datgene in de mens dat alle mensen
verbindt met het Ene en met elkaar. Hij
die zoekt en vindt zal zich verbonden
weten met het Allerhoogste en met al wat
leeft.

“De ware ridder is sterk, moedig, eerlijk,
teder, hoffelijk en zelfbeheerst; hij heft
nooit de hand op tegen zwakkeren,
bevoordeelt zich niet ten koste van ande-
ren, spreekt geen kwaad van afwezigen en
is nooit ontrouw aan een vriend. Eer is zijn
wachtwoord en zachtheid zijn sieraad. Hij
is hulpvaardig en toegeeflijk voornamelijk
jegens zwakkeren, zonder vrees in gevaar,
vol medelijden voor hem die overwonnen
is, vergevende die hem kwaad doen, vrien-
delijk voor kinderen en dieren”.
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Zoek binnen in uw lichaam,
de schrijn van uw gewaarwordingen,

in het Onpersoonlijke de ‘eeuwige mens’
en als u die ontdekt hebt, zie naar binnen:

u bent Boeddha.

Uit: “De Stem van de Stilte”, H.P. Blavatsky



De elementen
– Muriel Daw

Meditatie om inzicht te krijgen in de
aard van Materie, of in de basiselemen-

ten waaruit deze bestaat, is een essen-
tieel onderwerp voor alle bestudeerders

van wijsheid of: de Wijsheid. Sommige
moderne wetenschappers vinden het

theosofisch gebruik van het woord
element merkwaardig; maar onze tradi-

tie stamt ook rechtstreeks af van de
alchemie.

In de late zeventiende eeuw nam Robert
Boyle dit woord element uit zijn aloude
betekenis van aarde, lucht, vuur en water,
en definieerde het opnieuw als een
substantie die zich niet chemisch laat
analyseren in een eenvoudiger substantie.
Hoe spijtig dat hij geen nieuw woord
bedacht om iets anders te beschrijven, in
plaats van iedereen in verwarring te
brengen.

In het westen hebben wij altijd naar vier
elementen verwezen: aarde, lucht, vuur en
water. Maar dit schept nog een kleine
moeilijkheid qua definitie. Op een dag zal
iemand in uw loge zeggen: mevrouw Bla-
vatsky heeft het over een vijfde element,
ether. Maar de wetenschap leert ons dat
ether niet bestaat, dus waar heeft ze het in
vredesnaam over?

Welnu, in een bepaalde fase (van zijn
leven) had Newton grote belangstelling
voor de eigenschappen van de ruimte die
in het hele universum bestaat, en zelfs in
de hiaten die er zijn tussen ieder piepklein
deeltje. Hij beschreef wat hij begreep van
de eigenschappen van dit element, en gaf
het een nieuwe naam: ether.

Het oosten heeft altijd vijf grote elemen-
ten erkend, die in volgorde van dichtheid
genoemd worden: aarde, water, vuur, wind
en ruimte. Wind is een veel mooiere dyna-
mische beschrijving dan lucht.
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Toen mevrouw Blavatsky (of haar Mees-
ter) de terminologie van de vijf grote ele-
menten vertaalde, gebruikten ze, om de
ruimte aan te geven het negentien-
de-eeuwse woord ether, bedacht door
Newton. Tegenwoordig hebben weten-
schappers natuurlijk ontdekt dat de eigen-
schappen van ether niet helemaal zo waren
als Newton ze beschreven heeft, en zeggen
ze dat ether niet bestaat. Maar natuurlijk
bestaat de ruimte nog wel en ze zal ook
altijd bestaan. Hoe wij het willen noemen
is irrelevant in ieder opzicht. Dus vanuit
ons gezichtspunt betekenen ether en
ruimte hetzelfde.

Voor de gewone mensen van vijftig jaar
geleden was lucht een omhullende atmos-
feer van gassen, ongeveer elf kilometer
hoog, die de aarde omringde. Daarachter
bevond zich de ruimte, een volkomen
onbekend gebied. Nu is binnen een enkele

generatie het Tijdperk van de Ruimte
gearriveerd. De mens reist in de ruimte;
kinderen spelen dat ze ruimtevaarders zijn;
wij kunnen een telefoontje plegen of naar
de radio luisteren door weerkaatsingen van
ruimtesatellieten. Dit alles was nog maar
kort geleden ondenkbaar. Maar mevrouw
Blavatsky wist het! Wat gaf zij een wonder-
bare voorspelling in De Geheime Leer [I,
258-8]:

Pas in de volgende of vijfde ronde zal het
vijfde element, ether - het grove lichaam
van akasa, als het zelfs zo mag worden
genoemd - door voor alle mensen een
bekend natuurfeit te worden, zoals de
lucht ons nu vertrouwd is, ophouden zoals
nu hypothetisch te zijn, en als ‘agens’ voor
talrijke dingen dienen.

Uit: The Theosophist, oktober 2000
Vert. A.M.I.
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Het is overbodig in te gaan
op het grote verschil

tussen de hoeveelheid voldoening die er heerst
wanneer men alleen zelf gelukkig is

en de hoeveelheid voldoening die er heerst
wanneer een oneindig aantal mensen gelukkig is.

Uit: “Oceaan van Wijsheid”, Dalai Lama



De aard van volwassenheid
– Surendra Narayan

Volgens het woordenboek betekent het
woord ‘volwassen’ ‘lichamelijk en geeste-

lijk volgroeid,’ (van Dale, noot C.B.) ‘met
volledig ontwikkelde krachten van

lichaam en geest’ (Engels artikel), of rijp.

Wijzen en leraren die het woord volwas-
sen betrokken op de diepere lagen van

het bewustzijn, legden deze ‘volledig
ontwikkelde krachten van lichaam en

geest’ of ‘rijpheid’ op allerlei verschillen-
de manieren uit. Sommige van deze toelichtingen zijn

eenvoudig maar toch hebben ze een diep-
zinnige betekenis. Zo is er één, van de
Soefi geleerde Jalaluddin Rumi, getiteld
‘Rijpheid is het Al’, die zegt:

Deze wereld is als een boom; wij zijn als de

halfrijpe vruchten eraan. De onrijpe vruchten
hangen stevig aan de tak, omdat ze niet

geschikt zijn om gegeten te worden. Maar
wanneer ze tot rijping zijn gekomen en zoet

en smakelijk zijn geworden, verliezen ze hun
houvast aan de tak. Evenzo verliest het

koninkrijk van de wereld zijn aantrekkelijk-
heid voor hem wiens mond de zoetheid van

de grote gelukzaligheid heeft geproefd.

‘Het houvast aan de tak verliezen’ het-
geen niet-gehechtheid of ‘vair�gya’ bete-
kent, speelt in bijna alle leringen van de
wijzen een rol, want het is de reflectie van
volwassenheid. J. Krishnamurti noemt het
‘vrij zijn van behoeften’, waarbij hij onder-
scheid maakt tussen ‘noodzakelijkheden’
en ‘behoeften’, en voegt daaraan toe:

Er kan alleen liefde zijn als er niet een

behoefte is en niet een voortdurende wisse-
ling van behoeften en een eeuwig zoeken, van

de ene vorm van gehechtheid naar de andere,
van de ene tempel naar de andere, van de

ene overtuiging naar de andere. Het
aanhangen van een idee, het ergens bij willen
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horen, bij een sekte, of het belijden van een

dogma, komt voort uit een behoefte, uit de
essentie van het zelf, dat zich als de meest

altruïstische activiteit voordoet. Het is een
dekmantel, een masker. Het vrij van behoef-

ten zijn is volwassenheid.

Behoefte en begeerte worden in dezelfde
betekenis gebruikt. Begeerte is op gehecht-
heid gebaseerd en gehechtheid op illusie –
de illusie van een afgescheiden zelf en ook
de illusie dat als ik ‘dit’ kan verkrijgen, het
mij een blijvend geluk zal brengen, terwijl
‘dit’ in zichzelf illusionair, voorbijgaand,
veranderlijk, teleurstellend is. Wanneer
een dieper begrip ontstaat zullen, zoals de
dichter Tagore het stelt, ‘al mijn illusies
opbranden tot vreugdevuren en al mijn
begeerten rijpen tot vruchten van liefde.’

Volwassenheid staat dus voor het tot rij-
ping of tot bloei komen van werkelijk
inzicht, een toestand van ontwaakt bewust-
zijn dat op niveaus functioneert die boven
het zelf uitgaan. Men kan een ‘normaal’
leven in de wereld leiden met familiever-
plichtingen en verantwoordelijkheden op
zakelijk, beroepsmatig of politiek gebied,
maar toch niet-gehecht blijven, dichtbij en
toch veraf. Zo iemand doet elk stukje
werk, zelfs het meest eenvoudige of onbe-
tekenende, efficiënt, zo goed als hij kan, hij
hecht zich er echter niet aan. Een chassidi-
sche heilige heeft eens gezegd: ‘Ik ging niet
naar de “Maggid” van Meseritz om de
Thora van hem te leren, maar om hem zijn
veters te zien strikken’.

Zo zijn alle levenservaringen – de aan-
gename en de onaangename, gezondheid
en ziekte, liefde en smart, succes en mis-
lukking – als ze op de juiste wijze worden
opgevat, bedoeld om ons te helpen bij
onze groei in goedheid.

Volwassenheid bereik je niet door con-
flicten, onderdrukking of ontkenning. Zij
komt op een natuurlijke wijze voort uit ons
diepere bewustzijn, wanneer we observe-
ren, nauwkeurig toezien en de ware aard
van de dingen buiten en binnenin onszelf
trachten te begrijpen. Zij is het gevolg van
een ‘natuurlijke’ levenswijze. Een boom
verstoot zijn blad niet in de herfst en accep-

teert geen nieuwe in het voorjaar! Of om
het een beetje anders te stellen, je kunt
zeggen dat volwassenheid niet ergens van
buitenaf bij ons binnenkomt, maar dat het
op een natuurlijke wijze in ons begint te
stralen wanneer we uitgroeien boven de
muren van zelfzucht die we zelf om ons
heen hebben opgebouwd. Dan begint al
ons werk een beetje heilig te worden, want
in volwassenheid woont liefde van de aller-
zuiverste soort.

Volwassenheid bergt in zich vele kwali-
teiten die uit een zuiver hart voortkomen.
Ze zijn er niet van gescheiden, zoals
bloembladeren niet van de bloem geschei-
den zijn.

Een van die kwaliteiten is nederigheid.
‘Leren is de ware essentie van nederigheid,
leren van iedereen en alles.’ Iemand die
nederig is, is ook eenvoudig, zonder pre-
tenties en oprecht in zijn betrekkingen.
Zijn denken is niet overladen met de last
van het verleden, vooroordelen, conditio-
neringen wat betreft ras, geloof en wat
men noemt culturen. Een eenvoudig denk-
vermogen is ontvankelijk, niet belemmerd
of afgesloten voor alles van buiten.

Een andere kwaliteit is sensitiviteit. Het
is niet een ‘gevoeligheid’ voor wat anderen
zeggen of wel of niet met ons doen, maar
een scherp waarnemingsvermogen – van
de schoonheid van een boom, de tederheid
van een jong blad, de lach op een kinder-
snoetje, en de pijn en het leed van ande-
ren. Je zou kunnen zeggen dat sensitiviteit
en de diepste aard van mededogen hand in
hand gaan, want beide zijn doordrongen
van een intens bewustzijn van heelheid.

Mededogen is onzelfzuchtige liefde die
op natuurlijke wijze, zonder geforceerd-
heid uit een zuiver hart tot bloei komt. Zij
verwacht niets terug en is niet selectief.
Vrienden en familie worden niet uitgeko-
zen en anderen genegeerd, de goeden
worden niet voorgetrokken boven de
minder goeden. Want de liefde is alomvat-
tend, onopvallend voedend, verfrissend,
troostend, versterkend, inspirerend en
zelfs anderen verheffend. Dit wordt ook
wel ‘transcendente liefde’ genoemd, die
nooit minder wordt of opdroogt, omdat ze
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‘geen afgescheiden zelf heeft’. Mevrouw
Blavatsky noemt dit een ‘oeverloze univer-
sele essentie’, de wet van eeuwige harmo-
nie.

‘Blijf waakzaam en let steeds op’ is even-
wel een aansporing en een waarschuwing
die altijd weer door alle grote leraren van
de mensheid van alle tijden, wordt gege-
ven.

‘Gij zijt kinderen van het licht. Laat ons
daarom niet slapen zoals anderen, maar
laat ons wakker en beheerst blijven.’

Volwassenheid is ook een toestand van
inwonende vrede en zegen en kan niet ont-
staan als we zowel de geneugten van de
zinnen als de glans van het innerlijk licht
nastreven. ‘Ge zult niet tegelijkertijd met
een os en een ezel ploegen.’

Laten we afsluiten met een inspirerende
tekst van Annie Besant die heel toepasse-
lijk de aard van iemand die volwassen is,
beschrijft:

Zo iemand, die op het Zelf gericht is,

verwart zichzelf niet meer met zijn voertui-
gen. Deze zijn slechts instrumenten om mee

te werken, gereedschappen om naar zijn wil
te gebruiken….en in staat om het tumult van

de wereld in zich op te nemen en het om te
zetten in harmonie en daardoor het leed van

anderen te kunnen voelen. Hij voelt echter
niet zijn eigen leed, want hij staat daar

buiten, voorbij alle stormen. Toch kan hij
zich op elk moment neerbuigen in de storm,

om een ander er bovenuit te tillen, zonder
zijn eigen houvast te verliezen op de rots van

het Goddelijk Bewustzijn, dat hij in zichzelf
herkent.

Misschien wordt in dit stadium nog geen
volmaaktheid van ons verwacht; maar
alleen een niet aflatende waakzaamheid!

Uit: The Theosophist, oktober, 2000
Vertaling: Corrie Blaak
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Vanuit welk standpunt je het ook bekijkt,
we zijn allemaal hetzelfde
in zoverre we geluk wensen
en het lijden niet wensen.

Nu ben jij maar in je eentje,
maar de anderen zijn oneindig in getal.

Daarom zijn de anderen belangrijker dan jij.

Uit: “Oceaan van wijsheid”, Dalai Lama



Het verval van idealen
– H.P. Blavatsky

In een wereld van illusie waarin de wet
van evolutie werkzaam is, kan niets

natuurlijker zijn dan dat de idealen van
de Mens – als onderdeel van het totaal,

of de mensheid – voortdurend in bewe-
ging zijn. Als onderdeel van de Natuur

rondom hem, die Veelvormige, steeds
veranderende Natuur, waarvan ieder

deeltje onophoudelijk getransformeerd
wordt, terwijl het harmonieuze lichaam

als één geheel steeds hetzelfde blijft, zo
verandert de mens ook voortdurend net

als deze deeltjes, fysiek, intellectueel,
moreel, spiritueel.

Soms is hij op het toppunt van de ontwik-
kelingscyclus; soms op het dieptepunt. En
terwijl hij beurtelings stijgt en daalt, en zijn
morele aard in reactie daarop uitzet of
samentrekt, zo zal zijn morele code soms
de edelste altruïstische en ambitieuze idea-
len belichamen, terwijl aan de andere kant
het heersende bewustzijn slechts de weer-
spiegeling zal zijn van zelfzucht, wreedheid
en trouweloosheid. Maar dit is alleen maar
zo op het externe, illusoire gebied. In hun
innerlijke of liever essentiële constitutie
zijn de natuur en de mens één, evenals hun
essentie identiek is. Alles groeit en ontwik-
kelt en streeft naar volmaking op de eerste
gebieden van uiterlijk bestaan of is, zoals
goed geformuleerd werd door een filosoof,
‘altijd in wording’; maar op het uiteinde-
lijke gebied van de spirituele essentie Is
alles, en blijft derhalve onveranderlijk.
Naar dit eeuwige Esse wordt alles en ieder-
een langzamerhand, bijna onmerkbaar
aangetrokken, maar zo zeker als het
universum van sterren en werelden zich
beweegt naar een mysterieus punt dat
bekend is bij, maar nog geen naam heeft
gekregen van, de astronomie en dat door
de occultisten de centrale Spirituele Zon
genoemd wordt.

Tot nu toe werd in bijna ieder historisch
tijdperk opgemerkt dat zich een breed
interval, bijna een kloof, bevond tussen
praktische en ideale perfectie. Toch, daar
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van tijd tot tijd bepaalde grote karakters
op aarde verschenen die de mensheid leer-
den om verder te kijken dan de sluier van
illusie, leerde de mens dat de kloof niet
onoverbrugbaar was; dat het de taak is van
de mensheid om door zijn hogere en spiri-
tuelere rassen de grote kloof steeds meer
te dichten bij iedere komende cyclus; want
ieder mens, als een eenheid, heeft de
mogelijkheid om zijn bijdrage te leveren
tot het dichten ervan. Er zijn zelfs mensen,
die, niettegenstaande de huidige chaoti-
sche toestand van de morele wereld en het
droevige verval van de mooiste menselijke
idealen, nog steeds doorgaan met geloven
in en doceren dat de nu ideale menselijke
volmaking geen droom is, maar een wet
met een goddelijk karakter; en dat, ook al
moest de mensheid zelfs miljoenen jaren
wachten, zij dat toch eens zal bereiken en
opnieuw een godenras zal worden.

Intussen vindt de periodieke stijging en
daling van het menselijk karakter op de
uiterlijke gebieden nu plaats, net als voor-
heen, en de gewone gemiddelde perceptie
van de mens is te zwak om te zien dat
beide processen telkens op een hoger plan
plaatsvinden dan het vorige. Maar daar
zulke veranderingen niet altijd het werk
van eeuwen zijn, want vaak worden extre-
me veranderingen teweeg gebracht door
zeer snel plaatsvindende krachten – bij-
voorbeeld door oorlogen, speculaties, epi-
demieën, de vernietigende krachten van
hongersnoden of religieus fanatisme –
daarom verbeelden de blinde massa’s zich
dat de mens altijd dezelfde was, is en zal
zijn. In de ogen van ons, mollen, lijkt de
mens evenals onze aardbol – schijnbaar stil
te staan. En toch, beide bewegen zij zich in
ruimte en tijd met een even grote snelheid,
de één rondom zijn eigen as en de ander –
voorwaarts.

Bovendien, waar hij zich ook in zijn evo-
lutie bevond vanaf de geboorte van zijn
bewustzijn, in feite was de mens, en is hij
nog steeds, het voertuig van een tweeledige
geest in zichzelf – goed en kwaad. Zoals de
tweelingzusters uit Victor Hugo’s grote,
postume gedicht Satan – de nakroost

voortgekomen uit respectievelijk Licht en
Duisternis – hebben de engel ‘Vrijheid’ en
de engel ‘Isis-Lilith’ de mens uitgekozen
als hun woning op aarde, en deze twee zijn
in een eeuwige strijd gewikkeld binnenin
hem.

De Kerken vertellen de wereld dat ‘De
Mens in zonde geboren is’, en Johannes
(eerste Epistel 111:8) voegt eraan toe dat
‘Hij die zondigt van de duivel is, want de
duivel zondigt vanaf het begin’. Zij die nog
geloven in de fabel van de rib-en-de-appel
en in de rebelse engel ‘Satan’, geloven van-
zelfsprekend in een persoonlijke Duivel –
als een tegenstelling in een dualistische
religie – tot een persoonlijke God. Wij,
Theosofen van de Oosterse school, geloven
in geen van beide. Toch gaan we misschien
nog verder dan de Bijbelse dode letter.
Want wij zeggen dat, terwijl er als
extra-kosmische Entiteiten god noch duivel
bestaan, beiden toch bestaan. En we
voegen eraan toe dat beide op aarde in de
mens wonen, daar zij in werkelijkheid de

mens zelf zijn, die als fysiek wezen de
duivel, het ware voertuig van het kwaad is,
en als een spirituele entiteit – God, of het
goede. Vandaar dat men door tegen de
mensheid te zeggen, ‘U heeft de duivel’,
een even metafysische waarheid uit als
wanneer men tegen alle mensen zegt,
‘Weet gij niet dat God in U woont?’ Beide
beweringen zijn waar. Maar wij zijn op het
keerpunt van de grote sociale cyclus, en
het is het eerstgenoemde feit dat op het
ogenblik de overhand heeft. Zoals echter –
om een Paulinische tekst te parafraseren –
‘er vele duivels zijn… en er toch maar één
Satan is,’ zo hebben wij een grote variëteit
aan duivels die collectief de mensheid
vormen; van zulke grandioze Satanische
karakters als afgeschilderd door Milton,
Byron en door Victor Hugo, zijn er maar
weinigen, als ze er al zijn. Dientengevolge,
door deze middelmatigheid, vervallen de
menselijke idealen en ze worden niet ver-
vangen; een prozaïsch leven, even spiritu-
eel dood als de novembermist in Londen,
en even bezield door ruw materialisme en
ondeugden, waarbij de zeven doodzonden
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slechts een deel vormen, als die mist vol is
van dodelijke microben. Nu vinden we nog
maar zelden ambities naar het eeuwige
ideaal in het menselijk hart, maar in plaats
daarvan zien we hoe iedere gedachte neigt
naar het ene centrale idee van onze eeuw,
het grote ‘IK’ zelf dat voor ieder het ene
machtige centrum is waaromheen het hele
universum zich moet wenden en keren.

Toen keizer Julianus – genaamd de
Afvallige omdat hij, daar hij geloofde in de
grote idealen van zijn voorvaders, de Inge-
wijden, de menselijke antropomorfische
vorm ervan niet wilde accepteren – voor de
laatste keer zijn geliefde Goden voor zich
zag verschijnen, weende hij. Helaas waren
zij niet langer de heldere spirituele wezens
die hij aanbeden had, maar de aftandse,
bleke en versleten schimmen van de
Goden die hij zo bemind had. Mogelijker-
wijs waren zij de profetische visioenen van
de verdwijnende idealen van zijn tijd, even-
als van onze eigen cyclus. Deze ‘Goden’
worden nu door de Kerk als demonen

beschouwd en zo genoemd; terwijl hij die
een poëtische, blijvende liefde voor ze
heeft behouden, direct bestempeld wordt
tot een Antichrist en een moderne Satan.

Welnu, Satan is een rekbare term en nie-
mand heeft ooit nog een bij benadering
logische definitie gegeven van de symboli-
sche betekenis van de naam. De eerste die
hem geantropomorfiseerd heeft was John
Milton; hij is de ware vermeende intellec-
tuele vader, zoals in brede kring wordt toe-
gegeven dat de theologische Satan van de
Zondeval de ‘Uit het Denken geboren
Zoon’ van de blinde dichter is.

Zo kan hij dan een Heiland worden van
de onderdrukten, een kampioen voor de
zwakken en de armen, geplet door de min-
dere duivels (mensen), de duivels van heb-
zucht, zelfzucht en schijnheiligheid.
Michelet noemt hem de ‘Grote Onterfde’
en drukt hem aan zijn hart. De reuzen
Satan van het poëtische idee is in werke-
lijkheid slechts het samengaan van alle
ontevreden en nobele intellectuelen van de
eeuw. Maar Victor Hugo was de eerste die
intuïtief de occulte waarheid begreep. In

zijn gedicht van die naam is Satan een
waarlijk grandioze Entiteit, met genoeg
menselijks in zich om hem binnen het
begrijpen van het gemiddelde intellect te
brengen. Om de Satans van Milton en
Byron te realiseren is als te trachten een
handvol ochtendnevel te vatten; er zit niets
menselijks in hen. Milton’s Satan voert
oorlog met engelen, die een soort vliegen-
de marionetten zijn, zonder spontaniteit,
op het toneel van zijn en handelen getrok-
ken door de onzichtbare touwtjes van
theologische predestinatie; Hugo’s Lucifer
strijdt een vreselijke strijd met zijn eigen
verschrikkelijke hartstochten en wordt
wederom een Aartsengel van Licht, na de
vreselijkste kwellingen die ooit door ster-
velingen bedacht zijn en door menselijke
pen beschreven.

Alle andere Satanische idealen verble-
ken voor zijn pracht. De Mefisto van
Goethe is een ware duivel van de theolo-
gie; de Ahriman van de Manfred van Byron
– een te bovennatuurlijk karakter en zelfs
Manfred heeft weinig wat lijkt op het men-
selijke element, ook al was het genie van
hun Schepper nog zo groot. Al deze beel-
den verbleken voor Hugo’s Satan, die even
sterk bemint als haat. Manfred en Kaïn
zijn de vleesgeworden Protesten van de
onder de voet gelopen, onrecht gedane en
vervolgde individualiteit tegen de ‘Wereld’
en de ‘Maatschappij’ – die reusachtige
demonen en woeste monsters van collec-
tieve onrechtvaardigheid. Manfred is het
type van een ontembare wil, trots, niet
bereid te wijken voor welke invloed dan
ook, aards of goddelijk, omdat hij zijn volle
absolute vrijheid van handelen op prijs
stelt boven enig persoonlijk gevoel of soci-
ale overweging, hoger dan de natuur en
alles wat zij omvat. Maar bij Manfred net
als bij Kaïn staat het Zelf, het ‘ik’, altijd op
de eerste plaats; en er is geen vonkje van
de alles verlossende liefde binnenin hen,
evenmin als van angst. Manfred zal zich
zelfs niet onderwerpen aan de universele
Geest van het Kwaad; alleen, oog in oog
met de duistere tegenstander van Ahura
Mazda-Universeel Licht-Ahriman en zijn
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talloze horden van Duisternis, blijft hij
stevig in zijn schoenen staan. Deze typen
wekken intense verwondering in ons, ver-
bijstering door hun alles tartende durf,
maar wekken geen menselijk gevoel op: zij
belichamen te bovennatuurlijke idealen.
Byron heeft er nooit aan gedacht zijn
Aartsengel te belevendigen met die onster-
felijke vonk van liefde die de essentie
vormt – ja zelfs moet vormen – van de
‘Eerstgeborene’ uit de homogene essentie
van eeuwige Harmonie en Licht, en het
element is van vergevende verzoening,
zelfs in zijn (volgens onze filosofie) laatste
aardse nakroost – de Mensheid. Onenig-
heid is de bijkomende differentiatie, en
daar de Satan een evolutie is, moet hij in
die zin een tegenstander zijn, een contrast,
omdat hij een type van chaotische materie
is. De liefdevolle essentie kan niet gedoofd
worden maar alleen geperverteerd. Zonder
deze reddende verlossende kracht,
belichaamd in Satan, lijkt hij op de nonsen-
sicale mislukking van almachtige en alwe-
tende imbeciliteit die de tegenstanders van
het theologisch christendom smalend en
heel terecht van hem maken: daarmee
wordt hij een denkbare Entiteit, de Asura’s
van de Puranische mythen, de eerste adem-

tochten van Brahma, die, nadat zij met de
Goden gevochten hadden en hen verslagen
hadden, uiteindelijk zelf verslagen worden
en dan naar de aarde geworpen worden,
waar zij incarneren in de Mensheid. Aldus
wordt de Satanische Mensheid begrijpelijk.
Nadat hij zijn cyclus van obstakels rondge-
gaan is kan hij misschien, met zijn verza-
melde ervaringen, na alle heftige pijnen
van de Mensheid, weer te voorschijn
komen in het licht – zoals de Oosterse filo-
sofie ons leert.

Als Hugo langer geleefd had om zijn
gedicht te voltooien, zou hij, mogelijk met
een krachtiger inzicht, zijn Satanisch con-
cept vermengd hebben met dat van de Ari-
sche rassen, die alle mindere krachten,
goed of slecht, geboren laat worden aan
het begin en sterven aan het einde van elk
‘Goddelijk Tijdperk’. Daar de menselijke
natuur steeds dezelfde is, en sociologische,

spirituele en intellectuele evolutie een
kwestie is van stap voor stap, is het heel
wel mogelijk dat de volgende dichter, in
plaats van de ene helft van het Satanisch
ideaal te pakken te krijgen zoals Hugo
gedaan heeft, hierin helemaal slaagt. Aldus
geeft hij stem, voor zijn generatie, aan het
eeuwige idee van Kosmisch evenwicht dat
zo nobel geaccentueerd wordt in de
Arische mythologie. De eerste helft van
dat idee benadert voldoende het menselijk
ideaal om de morele martelingen van
Hugo’s Satan volkomen begrijpelijk te
maken voor de Oosterse theosoof. Wat is
de voornaamste kwelling van deze grote
Kosmische Anarchist? Is het de morele
pijn die veroorzaakt wordt door zo’n duali-
teit van karakter – het losscheuren van de
Geest van Kwaad en Tegenstand van het
onsterfelijke element van oerliefde in de
Aartsengel. Die vonk van goddelijke liefde
voor licht en harmonie, dat geen enkele
HAAT volkomen kan verstikken, bezorgt
hem een veel ondraaglijker kwelling dan
zijn Val en verbanning vanwege protest en
rebellie. Deze heldere, hemelse vonk, die
schijnt vanuit Satan in de zwarte duisternis
van zijn koninkrijk van morele nacht,
maakt hem zichtbaar voor de intuïtieve
lezer. Het zorgde ervoor dat Victor Hugo
hem zag snikken in bovenmenselijke wan-
hoop waarbij elke reuzensnik de aarde
deed schudden van pool tot pool; eerst
snikkend van teleurgestelde woede dat hij
de liefde voor goddelijke Goedheid (God)
niet uit zijn karakter kan bannen; dan
veranderend in een wanhopig gejammer
vanwege het afgesneden zijn van die god-
delijke liefde waar hij zo naar verlangt. Dit
alles is intens menselijk. Deze kloof van
wanhoop is Satans verlossing. In zijn Val

valt er een veer uit zijn witte en eens smet-
teloze vleugel, die verlicht wordt door een
straal van de goddelijke uitstraling en
onmiddellijk getransformeerd wordt tot
een helder Wezen, de Engel van de Vrij-
heid. Aldus is zij Satans dochter, het kind
van zowel God als de gevallen Aartsengel,
het nakroost van Goed en Kwaad, van
Licht en Duisternis, en God erkent dit
gemeenschappelijke en ‘sublieme vader-
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schap’ dat hen verenigt. Het is Satans
dochter die hem redt. Als hij op het top-
punt van wanhoop verkeert omdat hij zich
gehaat voelt door LICHT, hoort Satan de
goddelijke woorden: ‘Nee; ik haat u niet.’
De Stem sprak: ‘Een engel staat tussen
ons, en haar daden zijn krediet voor u. De
mens, door u gebonden, is door haar nu
bevrijd.’

O Satan, tu peux dire à présent: je vivrai!

Viens; l’Ange Liberté, c’est ta fille et la
mienne;

Cette paternité sublime nous unit!…

Het hele idee is een opbloeien van meta-
fysische idealiteit. Deze witte lotus van
denken ontspringt nu, net als in vroeger
eeuwen, uit de verrotheid van de wereld
van de stof, terwijl zij Protest en VRIJHEID

voortbrengt. Zij ontspringt precies in ons
midden en precies voor onze ogen uit het
moeras van de moderne beschaving, het
vruchtbare bed van contrasterende deug-
den. In deze vuile aarde ontkiemden de
zaden die zich uiteindelijk ontwikkelden
tot alles-ontkennende protesteerders, athe-
ïsten, nihilisten en anarchisten, mensen
van de terreur. Hoe slecht, gewelddadig,
crimineel sommigen van hen ook zijn
mogen, toch kan geen van hen voor een
kopie doorgaan van Satan; maar als men
dit diepbedroefde, hopeloze, verbitterde
deel van de mensheid in zijn collectiviteit
ziet, is het net Satan zelf; want hij is de
ideale synthese van alle botsende krachten
en iedere afzonderlijke menselijke
ondeugd of hartstocht is slechts een atoom
van zijn totaliteit. Precies in de diepten van
het hart van deze MENSELIJKE Satanische
totaliteit brandt de goddelijke vonk, niette-
genstaande alle ontkenningen hiervan. Zij
heeft Liefde voor de MENSHEID, een bran-
dend verlangen naar een universeel
bestuur van Rechtvaardigheid – vandaar
een latent verlangen naar licht, harmonie

en goedheid. Waar vinden wij zo’n godde-
lijke vonk onder trotse en rijke mensen? In
de respectabele maatschappij en het cor-
recte, orthodoxe, zogenaamde religieuze
deel van het publiek treft men slechts een
overheersend gevoel van zelfzucht aan en
een begeerte naar rijkdommen ten koste
van de zwakkeren en de armen. Daaruit
vloeit eveneens voort de onverschilligheid
ten opzichte van onrechtvaardigheid en
kwaad. Voordat Satan, het vleesgeworden
PROTEST, berouw krijgt en zich opnieuw
aan de zijde schaart van zijn medemensen
in de algemene Broederschap, moet alle
reden voor protest verdwenen zijn van de
aardbodem. En dat kan alleen gebeuren
wanneer Hebzucht, Vooroordeel en Voor-
ingenomenheid verdwenen zullen zijn voor
de elementen van Altruïsme en Rechtvaar-
digheid jegens allen. Vrijheid is nu slechts
een ijdel woord in heel de beschaafde
wereld; vrijheid is slechts een listig syno-
niem voor onderdrukking van de mensen
uit naam van de mensen, en ze bestaat
voor kasten, nooit voor eenheden. Om het
bestuur van Vrijheid teweeg te brengen
zoals Hugo’s Satan die voor zich zag, moet
de ‘Engel Vrijheid’ tegelijkertijd geboren
worden en door gemeenschappelijke liefde
en instemming van de ‘hogere’, rijke kaste,
en de ‘lagere’ klassen – de armen; met
andere woorden, om de nakroost te
worden van ‘God’ en ‘Satan’, waarbij zij de
twee in overeenstemming met elkaar
brengt.

Maar dit is een Utopie – voorlopig. Zij
kan niet plaatsvinden voordat de kasten
van de moderne Levieten en hun theologie
– de Dode Zeevruchten van Spiritualiteit –
verdwenen zullen zijn; en de priesters van
de Toekomst voor de hele wereld dit ver-
klaard hebben in de woorden van hun

God’.
Uit: Adyar Pamflet nr. 68 1916

uit Lucifer deel V. 1889
Vertaling: A.M.I.
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Het Spiegelbeeld van God;
Godinnen als symbolen van de

ziel, Joh. M. Pameijer, met een

voorwoord van Jacob Slaven-

burg, uitgeverij Ankh-Hermes

1999, ISBN 90 202 8196.
€17,92.

Voor mij ligt een boek dat een

ware schatkamer van wijsheid

genoemd kan worden. Bepaalde
verhalen spreken zo tot de ver-

beelding dat men ze telkens

weer kan lezen en overpeinzen.

Wie iets te weten wil komen

over het mysterie van de mense-

lijke ziel en haar pelgrimstocht

op zoek naar god, die kan veel

hulp vinden in dit boek in de

vorm van mythen en archetypi-

sche verhalen. Beelden kunnen
ons vaak meer vertellen dan

theorieën, maar het is wel be-

langrijk om die beeldentaal te le-

ren verstaan, zoals Slavenburg in

zijn inleiding zegt. De auteur is
daarbij een zeer goede leer-

meester.

‘Dit boek gaat over de ziel’,

zegt Pameijer in zijn inleiding.

Symbool voor de menselijke ziel
is de godin. Zij is het vrouwelijke

spiegelbeeld van God, de dyna-

mische energie van God op

aarde (sjechina, shakti). God

handelt in haar en door haar in
de aardse wereld. Alleen aan de

godin is het te danken dat god

de menselijke ziel kan bewonen.
De menselijke ziel wordt als

vrouwelijk gezien, of zij nu in

een man of in een vrouw huist.

Heel lang heeft de menselijke

ziel niet die aandacht gehad die
zij verdient. Toch is zij de bron

van het leven. Pameijer verwijst

naar de belangrijke rol van C.G.

Jung, die het belang van mythen

en dromen inzag, die uit het on-

bewuste opborrelen. Aandacht

voor de ziel betekent dan ook in

de eerste plaats aandacht voor

het onbewuste; dit ‘onmetelijke

universum onder de bewust-

zijnsdrempel wordt bewoond

door energieën die op vele ma-

nieren doorbreken in het zelfbe-

wustzijn.’

Godinnen, hemelse vrouwen,
zijn symbolen voor de ziel. In

een patriarchale cultuur werd

het vrouwelijke, en ook het

vrouwelijk symbool, onderdrukt

als minderwaardig. Gelukkig is
daar vooral na de laatste wereld-

oorlog verandering in gekomen.

Maar nog steeds leidt de ziel een

‘zieltogend’ bestaan, volledig ten

onrechte, zo Pameijer.
Johan Pameijer vertelt ons dat

de moedergodin in mythen van

vele volkeren werd (en bij som-

mige volkeren nog steeds

wordt) vereerd. In haar ver-

eerde men oorspronkelijk de

wereldziel, die eens in een ver

verleden van de goddelijke geest

werd afgescheiden. Dit spirituele

spiegelbeeld van God verdeelde
zich in myriaden individuele zie-

len, die in hun collectieve onbe-

wuste het beeld meedroegen

van de godin die op zoek was

naar haar goddelijke echtgenoot.
Dit proces is uitgedrukt in vele

mythen, die alle uitdrukkingen

zijn van de zoektocht van de ziel

naar de geestelijke pool, die in

de diepten van haar eigen wezen
te vinden is.

Pameijer neemt de lezer mee

op een ontdekkingstocht naar de

godin in allerlei gestalte (hemel-

se godinnen, aardse godinnen,
godinnen van hemel en aarde).

Het wordt een soort biografie

van de menselijke ziel. Zo lezen

wij van Inanna, Demeter en Isis,

van Sophia, de Heilige Geest
(vrouwelijk), de drie Maria’s, van

Sjechina en Shakti, wij horen

over Sara en Ruth, over Adam

en Eva enz.. Wij lezen over

Psyche (die haar naam aan de
menselijke ziel gaf), dochter van

Aphrodite, en haar zoektocht

naar Eros, symbool voor haar

diepste zelf, door het labyrint

van het stoffelijk bestaan. Alle
zoekende godinnen waren op

zoek naar hun volmaakte part-

ner of kind, die ergens in de

duistere gebieden van het onbe-

wuste verbleef. Op deze tocht
door het onbewuste moet de

ziel zich reinigen van alle uiter-

lijkheden en onvolmaaktheden,

onderscheidingsvermogen leren,

de dood durven aanschouwen
en zo ruimte maken voor de

geest. De beschrijvingen van de

zoektocht van Psyche en Inanna

door de ondergrondse gebieden

horen tot de mooiste zieleverha-

len uit het boek en vormen voor

ons een soort wegwijzing voor

onze eigen pelgrimstocht naar

ons eigen innerlijk Zelf: de diep-

ten van je eigen ziel durven
doorgronden, zelfonderzoek

plegen, op zoek gaan naar je

diepste motieven, tenslotte ster-

ven aan het kleine ik....

Aan Maria, de moeder van
Jesus de Christus, wordt speciaal

aandacht gegeven. Zij wordt

door Pameijer gezien als een

samenvatting van alle vroeg-
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historische moedergodinnen, de
hemelse vrouwen, die symbolen

waren van de ziel. Pameijer

beschrijft dat het pauselijk dog-

ma van de ten-hemel-opneming

van Maria (1955) een mijlpaal
was voor de erkenning van het

vrouwelijke aspect van god,

voor de erkenning van de godin.

Het was tevens natuurlijk heel

belangrijk voor de emancipatie
van de vrouw.

‘Het spiegelbeeld van God’ is,

zoals Pameijer het ook zelf ken-

schetst, een mythologisch-

religieus boek, niet religieus in
de traditionele zin. Beelden uit

vele culturen en tijden worden

ervaren als heel dichtbij en actu-

eel, als symbolen van onze eigen

ziel. Een prachtig boek om te
lezen en te herlezen. E.R.

Brieven die me hebben

geholpen, William Q. Judge,
deel 1en 2 in één band, TUP

Den Haag 2001, 256 blz., ISBN

9070328585, paperback,

€14,50.

Julia W.L. Campbell is omstreeks

het jaar 1855 geboren, de datum

is niet precies bekend. Haar va-

der was een hoge militair in de

Amerikaanse burgeroorlog en
later een diplomaat, die door

president Lincoln op een aantal

missies werd gestuurd, o.a. in

Zweden, Noorwegen en Co-

lombia. Haar moeder was de

dochter van de president van de

Hoge Raad van de staat Pennsyl-

vanië, en een bekende dichteres

in die dagen. Men behoeft niet
lang na te denken waar het

schrijftalent van Julia vandaan

kwam. Julia werd opgevoed in

Amerika en Europa, al naar de

plaats waar het gezin verbleef.
Reeds tijdens haar 16de jaar

werden haar verhalen en verta-

lingen gepubliceerd in diverse

tijdschriften, onder andere in het

bekende Harper’s Magazine,
soms onder haar eigen naam en

soms onder het pseudoniem

‘Espérance’.

In 1871 huwde zij met Philip

W. Ver Planck. Uit dit huwelijk
werden twee zoons geboren.

Door een dramatische gebeurte-

nis verloren haar echtgenoot en

haar zoons gelijktijdig het leven

in 1877. In de daarop volgende
duistere jaren schreef zij onder

andere twee toneelstukken die

een behoorlijk succes genereer-

den.

Na het aanhoren van een le-

zing van Arthur Gebhard, de be-

kende Duitse theosoof uit

Eberfeld, waar Mw. Blavatsky

logeerde van augustus tot okto-

ber 1884, werd Julia lid van de
Theosophical Society. Vanaf dat

moment begon zij te schrijven in

The Path, het tijdschrift van

William Q. Judge onder diverse

pseudoniemen, onder andere
onder het pseudoniem Jasper

Niemand. Mw. Blavatsky was zo

gecharmeerd van haar artikelen,

dat zij haar als cadeautje een pen

zond, die door Julia gekoesterd
werd.

In die periode ontving zij brie-

ven van William Q. Judge, die

door haar werden bewerkt en

gepubliceerd in The Path van
december 1888 tot maart 1890

onder de titel Letters that have

Helped me, met medeweten van

Mw. Blavatsky.

In 1891 huwde Julia voor de
tweede keer met Dr. Archibald

Keightley. Zij overleed in 1915.

Letters that have Helped me

werd in 1891 gepubliceerd in

New York. Er zijn kleine ver-

schillen in de tekst in The Path en

in het boek. De uitgave van 1891

werd later bekend als deel 1,

omdat in 1905 in Engeland een

volgend deel verscheen, ook
samengesteld uit brieven van

William Q. Judge door Jasper

Niemand en Thomas Green. In

de vele herdrukken werden de

delen uitgegeven in één band.
De meest uitgebreide herdruk is

die van de ULT in 1946. De

brieven zijn voor een groot deel

geïdentificeerd en het boek is

voorzien van uitgebreide toelich-

tingen.

De Nederlandse vertaling

heeft als basis de TUP-editie van

1943. De vertalers van de

Nederlandse TUP zijn erkend
goed. De vertaling is een uitste-

kende weergave van zowel de

tekst als de bedoeling van de

Engelse brieven. Of men nu wel

of niet iets weet van theosofie
doet niet ter zake. Voor beide

groepen is dit een ‘aanrader’.

Henk Spierenburg

Zelfrealisatie door liefde, de
Bhakti-Sutra van Nârada, met

een commentaar van dr. I.K.

Taimni. Uitgeverij der Theosofi-

sche Vereniging in Nederland,

ISBN 90-6175-076-8. Prijs
€13,50. Vertaling Frank Visser.

Na de eerste uitgave van De

Yoga Sutra van Patanjali in 1975
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en van Het Geheim van Zelfreali-

satie in 1997 ligt er nu in 2002

Zelfrealisatie door Liefde in het

Nederlands. De drie boeken zijn

oorspronkelijk in het Engels uit-

gegeven door The Theosophical
Publishing House Adyar. De

Nederlandse vertalingen zijn

mogelijk gemaakt door de Eso-

terische School van Theosofie.

De teksten zijn klassiek en ze
behoren tot de eeuwige wijsbe-

geerte. Dat wil zeggen dat ze

aanvankelijk in de oudheid mon-

deling werden doorgegeven in

korte aforismen die te onthou-

den waren en later rond de elfde

eeuw of eerder werden opge-

schreven. Het zijn regels die

door hun eenvoud en ritmische

schoonheid direct tot de inner-

lijke mens kunnen spreken, als

die er voor open staat.

De commentaren van dr.

Taimni kunnen ons daarbij hel-

pen. Het Sanskriet van de oor-

spronkelijke teksten hoeft geen

belemmering te zijn. De letter-

lijke Nederlandse vertaling van

de Sankriet woorden werpt licht

op de diepe achtergrond. Daar-

na volgt een volledige omzetting

in het Nederlands.

Zelfrealisatie door liefde is een

vertaling van de Bhakti Sutra van

Nârada. De vedische geschriften
vermelden dat Nârada een van

de zeven oorspronkelijke heilige

Rishis was. In deel XIV van haar

Collected Writings en in de Theo-

sophical Glossary behandelt H.P.
Blavatsky de verborgen symbo-

liek achter de naam Nârada.

In het voorwoord van Zelfrea-

lisatie door liefde gaat dr. Taimni

diep in op het pad van toewij-

ding of liefde, in het Sanskriet:

bhakti marga. De Yoga Sutra van

Patanjali behandelt jnana marga,

het pad van kennis. De verschil-

lende paden van yoga moeten
niet los van elkaar gezien wor-

den. Het zijn verschillende tak-

ken van dezelfde wetenschap

van Yoga. Yoga betekent: het

weer verbinden met de ene oor-

sprong. Ieder systeem of marga

benadrukt een bepaalde benade-

ring. In Zelfrealisatie door liefde is

dat de benadering via toewijding

of liefde. Taimni wijst er op dat
vooral liefde een woord is dat

voor totaal verschillende begrip-

pen wordt gebruikt. In de bhakti

sutra gaat het over de liefde die

leidt tot het raken aan het z.g.
boeddhische lichaam, het anan-

damaya-kosa, het meest inner-

lijke instrument dat de mens tot

zijn beschikking heeft. Het gaat

over de mogelijkheid tot indaling
in de mens van die uiterst ver-

fijnde emoties die uiteindelijk

leiden tot rust en vrede onder

alle omstandigheden, tot het er-

varen van totale eenheid.
Het woord God komt in het

boekje regelmatig voor omdat

het gaat om de traditie en het

denken van het hindoeïsme.

Maar, legt Taimni uit, het gaat
om de Werkelijkheid die God

wordt genoemd zoals dat ge-

beurt in de meeste religies. Lief-

de is niet iets wat ontwikkeld

kan worden, het zal worden
ontdekt en onthuld als de mens

zijn persoonlijke verlangens en

neigingen kwijtraakt die het

ware liefdesaspect verduisteren.

Het is een proces van zelfrege-

neratie dat op den duur samen-

gaat met jnana marga, het pad

van kennis. Als liefde en kennis

samenkomen ontstaat er een

permanent besef van die werke-

lijkheid die Zelfrealisatie wordt

genoemd.

Zelfrealisatie door Liefde be-

handelt 81 aforismen van de

bhakti sutra van Nârada. Er zijn
juweeltjes bij zoals aforisme 3:

“Terwijl de uiterlijke vorm van

bhakti emotionele liefde is, is de

meest innerlijke, wezenlijke

vorm ervan een besef van onze
ware aard, die eeuwig is en het

gebied van verval en dood te

boven gaat.”

Aforisme 51: “De ware aard

van liefde tot God kan niet wor-

den beschreven, maar is een

kwestie van ervaring” en aforis-

me 53: “Deze intense werkelijke

vorm van liefde tot God ver-

schijnt vanzelf op het juiste mo-

ment in een geschikte kelk

d.w.z. in de ware toegewijde”.

Er ligt in Zelfrealisatie door

liefde een sleutel tot andere tra-

dities die spreken van de door-

braak naar eenheid door liefde.

Zoals bij Paulus en de christelijke

mystieken, bij Krishnamurti en in

de Soefi boodschap. Er wordt
wel gezegd dat genoemde tradi-

ties voortkomen uit de bhakti

sutra die dan naar het westen

zou zijn overgebracht door rei-

zende boeddhistische monniken.
Dat is een mooie voorstelling

van zaken die er op zou kunnen

wijzen dat wellicht het hele lief-

desproces in de grondbeginselen

van bestaan ligt te wachten op
de mogelijkheid tot bewustwor-

ding. En die mogelijkheid kan

alleen gegeven worden door de

mens.

In ieder geval is deze nieuwe
uitgave van de Uitgeverij der

Theosofische Vereniging in

Nederland een mooi gereali-

seerd boekje in een unieke serie.

De vertaling is uitstekend
verzorgd en er is een pagina

toegevoegd met uitspraakregels

voor het Sanskriet.

Fay van Ierlant
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“De dynamiek van heel-

heid”, Zomerschool 2002

Vanuit verschillende hoeken zal

op 12, 13 en 14 juli de dynamiek

van heelheid worden belicht. Om
een indruk te geven:

Een integraal wereldbeeld als

basis voor culturele vernieuwing:

Heelheid en integraal denken
zijn verwante begrippen, geken-

merkt door een veelheid van be-

naderingswijzen. Uitgangspunt is

het bestaan van een Scheppend

principe, dat universeel, tijdloos,
onpersoonlijk en onkenbaar is.

Er zal worden nagegaan op wel-

ke wijze de natuurwetten, de

blauwdrukken en de omvatten-

de principes - waarvan dit
Scheppend principe de bron is -

zich in de komende tijd van

verandering zullen manifesteren.

Het heelheid principe, de dyna-

miek van heelheid in wetenschap,

religie en samenleving:

Het boek van Anna Lemkov is

een van de grondige studies over

de filosofie van heelheid die ons
tegenwoordig ter beschikking

staan. Het bestrijkt een breed

terrein van filosofie, weten-

schap, religie en wereldwijde

maatschappelijke aangelegenhe-

den. Lemkov gaat er van uit dat

de mensheid zal ontdekken dat

een kleine planeet gedeeld

wordt met elkaar. Dat vraagt om

een verdraagzamer, breder,
omvattender perspectief, met

als resultaat een planetair

bewustzijn. De eeuwige

non-dualistische wijsbegeerte

heeft heelheid per definitie als
grondtoon. Er zal aan de hand

van o.a. Lemkov’s boek worden

ingegaan op het ontdekken, be-

leven en toepassen van het
heelheid principe.

De dynamiek van heelheid:

Dynamiek geeft aan dat er actie

is, kracht, beweging, energie.
Heelheid verwijst naar onge-

schondenheid, naar dat waaraan

geen gedeelte ontbreekt, naar

dat wat onverdeeld is. In andere

woorden: dat wat onverdeeld,
wat ongeschonden is, heeft

kracht. Wat betekent dit? Theo-

sofie leert ons dat de mens in

een uiterst langzaam, maar gron-

dig evolutionair proces verwik-

keld is om tot de volledige

ontwikkeling van al zijn aspecten

te komen, om een ‘heel’ mens

te worden. Voor de mysticus is

dit de realisatie van God, of het
goddelijke. Het wordt ook wel

genoemd het proces van Zelfre-

alisatie en er wordt naar verwe-

zen als het vuur van wijsheid. De

mens beseft zelden dat er een
innerlijke kracht, een dynami-

sche beweging is die hem aanzet

tot het ontvouwen van zijn

bewustzijn. Deze kracht is, vol-

gens De Geheime Leer, een ir-

rationele brute kracht, die eigen

is aan materie, maar waaraan

richting moet worden gegeven,

die geleid moet worden door de

intelligentie van de spirituele
ziel. Alleen als dit het geval is,

werkt deze kracht, deze dyna-

miek uit als een weldoende

kracht en helpt de mens in het

evolutionaire proces naar heel-

heid. Hoe kan de mens de spiri-

tuele ziel tot de leidende kracht

in zijn bestaan maken?

Sprekers zullen zijn: Radha
Burnier, Mary Anderson, Hans

Vincent, Ali Ritsema en Fay van

Ierlant.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Agenda

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

‘De dynamiek van heel-
heid’ met als spreker o.a.

Radha Burnier.

september 2002

19 tot 22 seminar met Aryel
Sanat “Krishnamurti in

Theosophical History -

The main reason why the

TS was founded, accor-

ding to HPB and her
teachers, and its possible

connection with J. Krish-

namurti”.

oktober 2002

12 t/m 19 European School te

Engeland, Tekels Park.

november 2002

16 en 17 Najaarsweekend



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

De schatkamer van het licht*
J.M. Pameijer € 13,50
Speurtocht naar de betekenis van het

misritueel, aan de hand van het
evangelie van de Pistis Sophia.192 blz.

Het spiegelbeeld van God*
J.M. Pameijer € 17,92
Godinnen als symbolen van de ziel.

252 blz.

De mythe van Christus*
J.M. Pameijer € 17,92

De zevenvoudige weg van kribbe naar
kruis. 252 blz.

Symboliek in de evangeliën*
J.M. Pameijer € 13,39
Een esoterische visie op de

wonderverhalen. 202 blz.

* Levering door ons alleen aan particulieren

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.

Opus posthuum* (geb.)
J. Slavenburg € 17,95
Een onthullende blik op het vroegste

christendom (30-70 na Chr.). 204 blz.

De rede als bekroning

- vivekacudamani*
Shankara € 34,00

e-mail: books@theosofie.nl
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