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Het levensweb
– Radha Burnier

Schrödinger was niet de eerste die de
vraag stelde: ‘Wat is het leven?’, en hij

zal ook niet de laatste zijn. Het leven is
een mysterieuze energie en het

antwoord op de vraag is moeilijk te
geven. Het is verbijsterend dat er iets is

dat binnenin ons is en overal rondom
ons, waarvan wij toch niet weten wat

het is. Het enige wat we weten is dat
wanneer het er is, bepaalde dingen

plaatsvinden, zoals groei,
auto-organisatie en reproductie.

Wanneer het zich terugtrekt – en het
kan abrupt verdwijnen – desintegreren

organismen vrijwel meteen.

Waar komt het leven vandaan? Wederom
weet niemand het. Mensen zeggen soms
dat het is als een damp die voortkomt uit
de hersens – of iets wat even absurd is –
maar niemand weet werkelijk waar het
leven ontspringt. Maar wat het levensweb
genoemd wordt is iets tastbaarder – wij
maken er deel van uit – en door het te
bestuderen en erover na te denken vangen
wij misschien een glimp op van het myste-
rie dat het leven is, en begrijpen wij, al is
het maar gedeeltelijk, de betekenis ervan.

In één van de voornaamste Oepanisjads,
de Mundaka, staat een diepgaande bewe-
ring:

Dat wat onwaarneembaar is, ongrijpbaar,

zonder ras of kaste, zonder gezicht of gehoor,
zonder handen of voeten, eeuwig, alles-door-
dringend, alomtegenwoordig, uiterst subtiel –
dat is het Onvergankelijke dat de wijzen zien

als de Bron van wezens. Zoals een spin
[haar draad] spint en terughaalt, zo ontstaat

[het universum] vanuit het Onvergankelijke.

Door contemplatieve kracht (tapas)
expandeert Brahman – het Eeuwige.

Het web dat door de kosmische spin
gesponnen wordt is het universum en het
wordt (ook volgens bepaalde Afrikaanse
tradities) geweven uit één draad. Een in-
gewikkeld, prachtig functioneel netwerk
strekt zich uit vanuit het midden in het
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hoogste spirituele gebied, steeds verder
naar beneden tot op dit grove materiële
niveau, waarvan wij ons alleen bewust zijn.

We hoeven alleen maar te kijken naar
onze kleine aardbol om te beseffen uit
welke enorme variëteit aan materialen,
levensvormen en gecompliceerde ontwer-
pen en processen het web bestaat. Deze
diverse bestaansvormen maken samen een
geheel en verschillen in ouderdom –
oeroude rotsen en nieuwere rotsen, uitge-
storven soorten en levende, duizendjarige
bomen en jonge planten. Zij vormen een
deel van het web dat steeds verandert
naarmate de spin doorgaat met het
bouwen, repareren en herbouwen ervan.
Annie Besant schreef:

‘De wereld werd niet in zijn huidige staat

gebracht door een enkel scheppend woord.
Langzaam en geleidelijk en door langdurige

meditatie heeft Brahman de wereld
gemaakt.’

Dit is de tapas of energie die gegene-
reerd wordt door diepe contemplatie en
meditatie en waardoor Brahman, de trans-
cendentale Bron, expandeert, terwijl hij
verscheidene elementen uitademt en deze
op wonderbaarlijke manieren combineert.
Uit Goddelijke Gedachte komen alle
vormen voort, en stadium voor stadium
draagt de evolutie alle wezens naar steeds
hogere fasen van volmaking. Werelden
veranderen, eigenschappen komen tot
bloei en nieuwe niveaus van bewustzijn
worden bereikt door de aanzet van schep-
pende Gedachte in de innerlijke, onaan-
raakbare werelden. Wanneer Goddelijke
Gedachte wordt teruggetrokken, bestaan
gemanifesteerde vormen niet meer; dan is
er Mahapralaya. Die gedachte is de draad
waaraan alle wezens, beweeglijk en onbe-
weeglijk, geregen zijn als parels. De basis
van waaruit de Gedachte voortkomt is on-
grijpbaar, alomtegenwoordig en eeuwig.
Het levensweb dat zich in de lagere werel-
den manifesteert weerspiegelt en onthult
de orde, schoonheid, intelligentie, liefde en
andere goddelijke eigenschappen van de
Opperste Bron.

Het concept van het levensweb en de
onderlinge verbondenheid van levende
wezens is niet nieuw. Vele aloude volkeren
beseften dat levensvormen verweven zijn
op wonderbaarlijke manieren en dat het
web een heilige oorsprong heeft. Het is
een middel om de aangeboren eigenschap-
pen van het Goddelijke te ontdekken. In
India waren bergen en rivieren, bomen,
rotsen en vogels en de Aarde zelf heilig, en
zij werden beschouwd als levende entitei-
ten. Voor het lekenoog is de Ganga een
rivier, maar voor hen die subtiele feiten
aanvoelen is Ganga een godin. De hoge
bergen van de Himalaya worden gezien als
het verblijf van de goden door zowel Tibe-
tanen als Indiërs. Vele goden hebben
dieren en vogels als hun voertuigen, zelfs
de nederige rat.

Amerikaanse Indianen voelden een
nauwe verwantschap met de Natuur en
haar kinderen, zoals de ontroerende woor-
den van Opperhoofd Seattle aangeven:

‘Elke glanzende dennenaald, elke zande-

rige oever, elke nevel in de donkere wouden,
elke open plek en elk zoemend insekt is heilig

in de herinnering en ervaring van mijn volk.
Het sap dat door de bomen stroomt draagt

de herinneringen van de roodhuid...’
Wij zijn een deel van de aarde en zij is een

deel van ons. De geurende bloemen zijn onze
zusters; de herten, het paard, de grootse

arend, zij zijn onze broeders.
De rotsige hoogten, de sappige weilanden,

de lichaamswarmte van de pony en de mens
– allemaal behoren zij tot dezelfde familie.’

De Australische inboorlingen hadden
gedetailleerde kennis van de aarde en de
elementen, en soms redden zij het leven
van onwetende witte avonturiers die ver-
dwaalden in de woestijn. De inboorlingen
konden hen laten zien waar water verbor-
gen was in de aarde. Voor Taoisten is deze
zichtbare wereld een afspiegeling van de
rust van de zuivere Geest. Voor veel oude
volkeren was eenheid met alle leven – de
elementen, rivieren, bergen, bomen, insec-
ten, dieren, vogels en deva’s – een realiteit.
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In een recent boek heeft Rupert Sheldra-
ke aangetoond dat verscheidene dieren
een wonderbaarlijke gevoel van verwant-
schap hebben met hun bezitters. Zo wist
bijvoorbeeld een hond wiens baas leed aan
ernstige epileptische aanvallen van tevoren
wanneer zij zich zouden voordoen en zo
behoedde hij haar voor gevaar. Zulke
gevoeligheid is verbonden met een gevoel
van eenheid met de Natuur en met alle
leven. Dit gevoel zou bij mensen verloren
gegaan kunnen zijn door een onnatuurlijke
levenswijze en buitensporige mentale acti-
viteit. Zoals Mevrouw Blavatsky zei:

‘Van Goden tot mensen, van werelden tot
atomen, van de zon tot het vitale hart van het

laagste organische wezen – is de wereld van
Vorm en Existentie een enorme keten, waar-

van de schakels alle onderling verbonden
zijn.’

Het gevoel voor de heelheid en de heilig-
heid van het leven werd onderdrukt in de
westerse wereld door het dogmatisme van
de Katholieke Kerk. Giordano Bruno werd
op de brandstapel gebracht omdat hij
onder andere gezegd had dat er maar Een
Oneindig Bestaan is: ‘Daarin heeft alles
zijn bestaan, niet alleen actualiteiten – dat
wil zeggen een universum dat thans bestaat
– maar alle universums die zouden kunnen
bestaan.’ Deze periode in de westerse
geschiedenis werd gevolgd door een tijd
van dorre rationaliteit die tot op heden
onze levens domineert. Intussen aapt de
hele wereld het westen na, vanwaar weten-
schappelijke ideeën zich verspreiden, die
ontelbare aangename gemakken met zich
meebrengen.

Gelukkig is er nu het begin van een
nieuw paradigma, een verschuiving van het
concept van een mechanistisch en beteke-
nisloos materieel universum naar dat van
een grenzeloos, levend, dynamisch bestaan
met mysterieuze dimensies. Dit nieuwe
gedachtengoed boekt maar langzaam voor-
uitgang. De wurggreep van het materialis-
me is nog zo sterk dat het voortschrijdend
denken verplicht wordt het voor de hand
liggende te bewijzen: dat levende wezens

leven en bewustzijn hebben, en dat ze
gevoelens hebben; dat het levensweb
slechts één Bron heeft. Daarom kan het
lange tijd duren voordat er zoveel voort-
gang gemaakt wordt dat het besef daagt
over wat een adept verwoord heeft over
het web, en wat mystici, dichters, kunste-
naars en zelfs kerkvaders zoals Bruno en
Eckhart aangegeven hebben:

‘De Natuur heeft alle delen van haar Rijk

verbonden met subtiele draden van magneti-
sche sympathie, en er is zelfs een wederzijdse

relatie tussen een ster en een mens;’ (MB
p.296)

Eindelijk wordt de theorie dat de Natuur
rood is van tand en klauw en dat het leven
een bittere worsteling is waardoor geweld
bijna een wetmatigheid geworden is, en
wedijver en doden ‘natuurlijk’, weerlegd.
Vooraanstaande biologen zeggen tegen-
woordig: ‘Het dictum onder de meest
grondig gedocumenteerde principes in de
wetenschap der ecologie is dat twee soor-
ten nooit hetzelfde plekje innemen.’ Dui-
zenden voorbeelden zijn bekend waar
soortgelijke typen samenleven omdat ze
verschillend voedsel nuttigen, actief zijn op
verschillende tijden en verschillende ruim-
ten bezetten. Sommige planten voelen zich
thuis in de woestijn en andere in het tro-
pisch oerwoud. Sommige schepselen zijn
nachtdieren en andere niet. De Natuur is
zo goed georganiseerd dat voedsel over het
algemeen gedeeld wordt, evenals terri-
torium. De illusie dat alle wezens altijd
met elkaar in oorlog zijn om te overleven is
net als zeggen dat schoenmakers ruzie
moeten maken met koks. In de menselijke
samenleving voeren schoenmakers, tuinlie-
den en leraren geen oorlog met elkaar,
omdat zij allen noodzakelijke partners zijn
op aarde. De plantenfysioloog Frits Went
zegt:

‘Er is geen gewelddadige strijd tussen plan-

ten, geen oorlogszuchtige onderlinge moord-
partij maar een harmonieuze ontwikkeling

op basis van samen delen. Het coöperatieve
principe is sterker dan het wedijverende.’
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Hij wijst er ook op dat roofdieren alleen
doden uit noodzaak; en dat ze niet doden
uit haat, woede, hebzucht of plezier, zoals
mensen. Volgens Konrad Lorenz, een
andere bekende schrijver, tonen op talloze
foto’s de gezichten van tijgers en leeuwen
die hun prooi bespringen om te doden
woede noch geweld.

Onderlinge relaties en samenwerking in
de Natuur zijn op vele manieren aantoon-
baar, zoals bij schepselen die elkaar ver-
voer bieden. Kleine zilverreigers die
meeliften op de rug van buffels verlossen
hen van irritante insekten en beestjes, en
de buffels voorzien de vogels van insekten
als ze gras uit de grond trekken. In het sys-
teem van onderlinge hulp in de Natuur
bieden schepselen elkaar op dezelfde
manier beschutting (wij zijn ook gastheren
voor micro-organismen in ons lichaam);
wij waarschuwen anderen voor gevaar (net
als eekhoorns en vogels dat doen wanneer
er een kat langskomt). Ons wordt verteld
dat geen enkele soort kon overleven als zij
alleen op de planeet was. Zij zou uiteinde-
lijk alle beschikbare voedingsstoffen uit-
putten en daar zij geen manier had om
haar eigen afval in voedsel om te zetten,
zou zij sterven. Het leven is noodzakelij-
kerwijze een gezamenlijke onderneming –
zoals het nieuwe paradigma stelt.

Terwijl het denken van biologen in deze
richting voortgaat, breken fysici zich het
hoofd over hoe elektronen elkaar
beïnvloeden op grote afstand. Is er een
substraat van bewustzijn dat hen verbindt?
Dezelfde wetten en krachten zijn werk-
zaam in ieder gebied van het universum.
Dezelfde kracht doet appels vallen en
houdt planeten en andere hemellichamen
in hun baan. De kosmos lijkt een universe-
le orde te zijn. De Britse astronoom Sir
William Rees zegt:

‘Alle delen van het universum lijken op
dezelfde manier te evolueren, alsof zij een

gemeenschappelijke oorsprong delen.’

Andere bestudeerders van de Natuur
ontdekken dat patronen zich herhalen in

boombast, rotsformaties en elders. De spi-
raal, de ster en andere geometrische
vormen verschijnen op micro- en macro-
niveaus, waardoor ze een basale eenheid
suggereren. Het gebouw van de Weten-
schap zelf is fase voor fase opgebouwd met
gebruikmaking van logische processen,
hetgeen impliceert dat er ordelijke verbin-
dingen zijn die bestaande dingen tot een
geheel integreren.

Onder alle waarneembare verschijnselen
liggen ook spirituele verbindingen en ener-
gieën, die de aard van de Goddelijke Bron
weerspiegelen. Het universum zelf is intel-
ligentie, zoals de fysicus Hoyle suggereert.
Het doordringt het universum, en de wer-
king ervan is te zien in onze directe omge-
ving. Botanici weten dat er een ‘School in
het Bos’ is, en veel dat jongeren niet weten
wordt hun geleerd door hun ouders.
Vogels en dieren voeden alle hun jongen
op. Een tijdje geleden zagen wij dat een
baby-eekhoorntje van de bovenkant van
een deur afviel en buiten zichzelf rond
rende voordat hij terugging naar de deur,
waar zijn moeder haar neus tegen de zijne
hield om iets over te brengen. Het jong
begreep het niet en viel herhaaldelijk en
rende rond voordat hij zijn moeder terug-
vond. Telkens gaf zij hem een boodschap
door van neus tot neus totdat hij kon doen
wat zij hem vertelde en zo de vrijheid
bereikte. Hoe wist de moeder hoe zij haar
kleintje dat moest leren?

De draad van een spinneweb moet dun
genoeg zijn om niet gezien te worden door
een vliegend insekt tot het te laat is, maar
ook sterk genoeg om het gevangen insekt
vast te houden. De spankracht ervan is
dubbel zo groot als die van zelfs het beste
staal dat de mens kan maken, en de rek
ervan is groter dan van nylon!

Veel menselijke produkten zijn geba-
seerd op het observeren van de Natuur en
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de materialen die haar kinderen produce-
ren. De honingraat van de bij is verbijste-
rend:

‘Mensen zouden nogal fijne meetinstru-

menten nodig hebben voor zulke precisie.
Bijen bereiken dit met hun antennes.’ (Geci-

teerd in The New Biology door Augros en
Stanciu).

De zeshoekige vorm van de cellen zorgt
voor maximale binnenruimte, vereist een
minimum aan materiaal en geeft geen
overbodige tussenruimten. De vleugels van
vogels en insekten zijn zo geconstrueerd
dat er een minimum aan weerstand is. Zij
leren ons de lessen van de aërodynamica.
Er werkt een kosmische intelligentie door-
heen die ze helpt (ook bij mensen, als zij
dit toestaan), zodat zij het goddelijke evo-
lutionaire doel vervullen op hun eigen
niveau, op hun eigen manier.

Het is Goddelijke Liefde die elk dier
leert wat noodzakelijk is voor zijn eigen
leven en voortgang naar volmaking. Zelfs
wanneer levens worden opgeofferd is dat
in de juiste mate zodat de hele cyclus kan
functioneren. Annie Besant merkt op dat
de vorm leeft door te nemen en dat het
leven groeit door te geven. Opofferingen
worden gemaakt door de verscheidene
soorten en individuen zodat andere
kunnen muteren en zich kunnen vervolma-
ken. Op het vormniveau lijkt de opoffering
pijnlijk, maar gezien vanuit een hoger
standpunt expandeert het leven.

Een van de vormen van spirituele ener-
gie die ten grondslag ligt aan de stroom
van gemanifesteerd leven is schoonheid.
Het wordt geopenbaard waar ook maar
leven bestaat. Bomen en planten onttrek-
ken voedingsmiddelen naar willekeur uit
de aarde en transformeren ze tot vormen
van schoonheid, tot de prachtige kleuren,
weefsels en gevarieerde ontwerpen die ons

in verrukking brengen. Torretjes, beestjes
en andere schepselen, groot en klein, die
we al of niet opgemerkt hebben – alle
tonen zij, elk op zijn eigen wijze, de schit-
tering van de Goddelijke Intelligentie;
schoonheid, harmonie en liefde worden
samen geweven in het web, daar zij intrin-
siek zijn voor Goddelijke Ideatie.

Het hele leven is een wonder. Laat onze
gedachten zich niet verzetten tegen God-
delijk Denken, waardoor de schoonheid,
wijsheid en liefde die het web verlichten,
buitengesloten worden. Precies zoals wit
licht beter bekend is door regenboogkleu-
ren, is de glorie van het Allerhoogste
bekend door zijn emanatie, het universum.
Menselijk leven is kostbaar omdat het de
schoonheid van het web kan realiseren en
de onderliggende betekenis en doelstelling
van het evolutionaire proces kan begrijpen.
Terwijl wij ons hart openen voor het leven
als geheel, en voor de schittering die we
zien door de manifestatie ervan, staan wij
verbijsterd te kijken en vergeten wij ons-
zelf. Sri Krishna, die het Universele Leven
is, zowel in manifestatie als ongemanifes-
teerd, zegt in de Bhagavad Gita:

‘Versmelt uw manas met mij, wees mijn
toegewijde, offer aan mij, werp u ter aarde

voor mij, dan zult u mij bereiken.’

Waar naar verwezen wordt als MIJ is de
bron van waaruit het levensweb voortkomt.
Naarmate wij onze eigen kleine ideeën,
verlangens en wil loslaten, en opgaan in
het Goddelijke, verheffen zijn Schoonheid
en Macht ons bewustzijn. Wij zijn inder-
daad gezegend, daar wij begiftigd zijn met
eigenschappen die ons in staat stellen te
beseffen dat het web niet anders is dan de
spin, het symbool van het Eeuwige.

Uit: The Theosophist, april 2001
Vertaling: A.M.I.
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Zoek naar de Weg
– Joy Mills

Het leven is een reis. Ja, dat hebben we
al eerder gehoord, maar toch is het nog

steeds een goede metafoor. Een reis van
hier naar daar, van geboorte naar dood,

van deze kamer naar die. Soms hebben
we als toeristen gereisd, enthousiast

over de prachtige vergezichten en gelui-
den die er te zien en te horen zijn, of

verveeld door de lange stukken ogen-
schijnlijke woestenij.

Jaren geleden maakte ik een tocht, toen ik
van Seattle naar Wheaton reed voor de
zomerbijeenkomsten in Olcott; twee vrien-
dinnen vergezelden me op deze reis. De
ene zat bij mij voorin terwijl ik reed; zij
bestudeerde de landkaart en kreeg er nooit
genoeg van om te wijzen op de schoonheid
van de verschillende landschappen waar
we doorheen reden. De andere vriendin
zat heel tevreden achterin een boek te
lezen, verloren in een fantasiewereld en
keek alleen zo nu en dan op wanneer de
vriendin voorin ons opgewonden vroeg
naar een ongewoon panorama te kijken.
Mijn vriendin achterin las weer in
hetzelfde boek op de terugreis naar
Seattle.

Als toeristen verzamelen we vaak souve-
nirs van onze reizen, snuisterijen en prulla-
ria, beschrijvende brochures en foto’s. We
overladen onszelf en onze koffers met
allerhande herinneringen, zodat we elkaar
kunnen trakteren op verhalen over onze
avonturen. Toeristen zijn echt dol op de
kick van het weggaan en zij zijn vaak trots
op het aantal plaatsen dat zij hebben
bezocht: bijvoorbeeld twintig landen in
tien dagen.

En dan hebben we natuurlijk bij tijd en
wijle ook als pelgrim gereisd. Als pelgrims
hebben we heilige tijden en heilige plaat-
sen ervaren of misschien niet zozeer plaat-
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sen als ruimten - heilige ruimten in ons
leven. Als pelgrim waren we met weinig
tevreden, misschien met zoiets kleins als
een icoon of een steen opgepikt van het
pad, of een bloem die tussen de bladen van
ons dagboek gedroogd moest worden.
Helena Petrovna Blavatsky sprak over ons
hele bestaan als een pelgrimstocht, de pel-
grimstocht van de monade, het wezenlijke
Zelf. Pelgrims is het niet zozeer te doen
om de hoeveelheid als om de kwaliteit. Bij
een pelgrimstocht gaat het niet om het
aantal plaatsen dat men heeft bezocht
maar om de kwaliteit van de ervaring, om
de diepere betekenis en waarde ervan, om
een nieuwe kijk op alles te ontwikkelen,
een nieuwe wijze van in de wereld staan.

Pelgrims zijn ook zoekers. De dichteres
Diane Ackerman zei: ‘Wij zijn een levens-
vorm die op zoek is’. We zijn rusteloos van
aard. Onze aangeboren rusteloosheid heeft
ons naar de verste uithoeken van de ruimte
gedreven, naar de diepten van de oceaan,
naar de toppen van de hoogste bergen,
naar onderaardse grotten en naar het hart
van de aarde. Van de Noordpool tot de
Zuidpool hebben we onze planeet verkend
en de weinige overblijvende onverkende
gebieden vormen een verleidelijke uitda-
ging voor de avonturier die vastbesloten is
daarheen te gaan waar nog nimmer
iemand hem voorgegaan is. We worden
gefascineerd door de verkenners van Mars
en Jupiter, en de vraag of het universum
eindig of oneindig is houdt de grootste
wetenschappers bezig en intrigeert ons
allen.

Een zoeker zijn betekent dat je vragen
hebt, hoewel deze voor ieder van ons ver-
schillend kunnen zijn, en ook verschillend
al naargelang de tijd waarin we leven. De
vragen die ik stelde toen ik 20 jaar was
waren niet de vragen die ik met 40 stelde,
of met 60 en 70 jaar; het zijn zelfs niet de
vragen die ik vandaag de dag stel. Maar op

de een of andere manier lijkt de ene vraag
de andere op te roepen en misschien leren
we, als we echte pelgrims zijn, met deze
vragen te leven omdat we ons realiseren
dat de pelgrimstocht zelf het antwoord
vormt. Vragen brengen ons slechts op weg.

En zo komen we uit bij de titel die boven
deze opmerkingen staat: ‘Zoek naar de
Weg’. Deze zin komt uit het boek Licht op

het Pad, de eerste van de drie voornaamste
theosofische teksten, die de pelgrim als lei-
draad dienen. De andere twee zijn, in volg-
orde van publicatie De Stem van de Stilte

en Aan de Voeten van de Meester. Talloze
leden van de Theosofische Vereniging, en
ook talrijke andere zoekers, hebben die
drie kleine klassieke werkjes over het spiri-
tuele leven gelezen en er inspiratie uit
geput.

De zin ‘ Zoek naar de Weg’ uit het eerst
gepubliceerde van deze spirituele klassieke
werken werpt de vraag op wat het betekent
zoekers of pelgrims te zijn op deze reis die
wij allen aan het maken zijn. N.Sri Ram
heeft er in zijn boek The Nature of our See-

king op gewezen dat ‘ de aard van ons
zoeken afhankelijk zou zijn van wat ertoe
aanleiding gaf’. En verder zegt hij: ‘Wij
gebruiken vaak de woorden “zoeken” en
“zoektocht”, maar zonder dat wij daarbij
diepgaand onderzoeken wat zij inhouden,
het psychologische proces met betrekking
tot een Waarheid welke niet van dezelfde
aard is als de feiten van de externe wereld,
maar die een waarheid is die gerealiseerd
moet worden in jezelf. Hij noemt Annie
Besant en prins Siddharta als ware zoe-
kers. We zouden er Arjuna evenals Socra-
tes best aan toe kunnen voegen, en
natuurlijk zijn er nog vele andere ware
zoekers.

De eerste ‘regel’ op het pad is het
zoeken naar de weg, het ontdekken van
wat jouw eigen pad is. De titel boven deze
serie opmerkingen had ook best kunnen
luiden ‘Het Vinden van de Passende
Schoenen’, want niemand kan goed lopen
op andermans schoenen. De eerste ‘regel’
wordt gevonden in dat ene woordje ‘ zoek’.
Als we niet zoeken, als we ons niet realise-
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ren dat we zoekers zijn op deze existentiële
reis, dat we pelgrims zijn en geen toeristen,
dan is er ook geen richting, geen pad, geen
weg.

Drie opmerkingen brengen me tot de
kern van mijn betoog. De eerste is de
meest directe en eenvoudige; zij is afkom-
stig uit de Inaugurele Rede van de Presi-
dent-Stichter, Henry Steel Olcott, en geeft
uiterst beknopt maar schitterend aan wat
het werk van de Theosofische Vereniging
is.

‘We zoeken, vragen, verwerpen niets zonder
reden, aanvaarden niets zonder bewijs; wij

zijn studenten, geen leraren.’

We stellen in onze geschriften dat we een
Vereniging van zoekers, een groep onder-
zoekers zijn. Toch lijkt het vaak of we, wan-
neer we eenmaal lid geworden zijn van de
Vereniging, ophouden te onderzoeken of
vragen te stellen bij de denkbeelden die we
zo enthousiast omarmd hebben.

De tweede opmerking komt uit de
tweede brief van de Mahatma’s aan A.P.
Sinnett.

‘De adept is de zeldzame bloem van een

generatie van onderzoekers; en om er een te
worden moet hij de innerlijke impulsen van

zijn ziel gehoorzamen, ongeacht de voor-
zichtige overwegingen van de wereldse weten-

schap of van het verstand’.
( Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, blad-

zijde 7)

In deze opmerking worden we met twee
denkbeelden geconfronteerd: ten eerste,
een adept te worden vereist onderzoek; ten
tweede, we moeten onze eigen “ innerlijke
impulsen” volgen zonder acht te slaan op
wat de wereld er van vindt of wat anderen
van ons vragen.

De derde opmerking komt uit het vierde
deel van Joseph Campbell’s serie The
Masks of God, dat gewijd is aan Creatieve

Mythologie:

‘Zoals in het verleden iedere beschaving
haar eigen mythologie met zich meebracht,

zich ontwikkelend naarmate haar mythe

steeds meer geïnterpreteerd, geanalyseerd en
opgehelderd werd door de leidende geesten

uit die beschaving, zo is in deze moderne
wereld - waarin de toepassing van de weten-

schap op het leven in de praktijk nu alle
culturele horizons heeft doen verdwijnen,

zodat er geen enkele afzonderlijke beschaving
ooit meer kan ontwikkelen - ieder individu

zelf tot een centrum van mythologie gewor-
den, waarvan de eigen begrijpelijke aard om

zo te zeggen de Ingeboren God is, die zijn
empirisch zoekend bewustzijn moet vinden’.

Campbell voegt daar aan toe: ‘De weg
zonder paden is nu de enige weg die voor
ons ligt’. In Campbell’s woorden vind je
impliciet de twee ideeën die we aantroffen
in de communicatie tussen de Mahatma’s
en Sinnett: onderzoeken of zoeken,
waarop Olcott de nadruk legde bij de
oprichting van onze Vereniging, en de
noodzaak je eigen weg te vinden. Het is
waarlijk een ‘weg zonder paden’, zoals
J.Krishnamurti zo vaak benadrukte. Er is
geen weg totdat onze voeten het betreden
hebben. Wat van het grootste belang is
voor het vinden van zo’n weg, is het
zoeken. Krishnamurti zei vaak tegen zijn
toehoorders en ook in zijn dialogen met
kleine groepen: “Onderzoekt, Heren; u
onderzoekt niet”.

Wat is onderzoeken dan eigenlijk, wat
betekent het om wat Campbell een ‘vra-
gend bewustzijn’ noemde te hebben? Hoe
moeten we zoeken? En wat zoeken we?
Onderzoek – werkelijk onderzoek – bete-
kent dat het ons menens is onszelf en de
wereld waarin we leven te begrijpen. Het
betekent dat we bereid zijn om alle over-
bodige mentale en emotionele bagage op
te ruimen zodat het denken helder, als het
ware transparant is. Alleen in zo’n denk-
vermogen, een denkvermogen dat niet ver-
strikt is in zijn eigen net van favoriete en
met overtuiging gekoesterde overtuiging,
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een denkvermogen dat niet overschaduwd
wordt door persoonlijke voor- of afkeur,
alleen in zo’n denkvermogen kan de waar-
heid van een weg, je eigen unieke weg,
opdoemen.

De diepe leringen die door de innerlijke
stichters van de Vereniging in hun brieven
aan A.P. Sinnett en A.O. Hume werden
meegedeeld waren het resultaat van onder-
zoekingen door deze twee heren, van hun
vragen, hun serieus zoeken naar informatie
en inzicht ten aanzien van innerlijke waar-
heden. Heel vaak waren deze adept-
leraren de wanhoop haast nabij of hun
inspanningen wel zin hadden omdat, zoals
zij aangaven, het denken van de twee
Engelse heren zo volgestopt was met voor-
opgezette denkbeelden, met hun eigen
gevoel van trots over het bezitten van supe-
rieure kennis, met hun overtuiging gelijk te
hebben dat – om de adept-leraar te para-
fraseren – er nauwelijks nog een hoekje te
vinden was waarin een nieuw denkbeeld
kon worden ingebracht. Steeds weer
werden Sinnett en Hume erop gewezen dat
alleen op ‘het zuivere onbewogen opper-
vlak van het ongestoorde denkvermogen’,
een denkvermogen dat open is en vrij van
de besmetting van zelfzuchtige belangen
en bezigheden, het licht van de waarheid
zou kunnen schijnen. Met andere woor-
den: het onderzoeken moet vanuit een
werkelijk openstaan plaatsvinden, het
moet niet het soort zoeken zijn dat al over-
tuigd is van het antwoord.

Misschien denken we nu dat Sinnett en
Hume buitengewoon koppige mannen
waren en vragen we ons af hoe ze zo
koppig konden zijn in hun overtuigingen
dat zij bij tijd en wijle in discussie leken te
gaan met hun Mahatma-leraren! Maar zijn
wij soms niet net zo trots om onze overtui-
gingen, net zo koppig in het volhouden dat
onze visie de juiste is? Dit is de wijze
waarop reïncarnatie werkt, zeggen we mis-
schien, of dit is gewoon jouw karma? Of dit
is hoe het is na de dood! Zijn we van
mening dat het laatste woord gezegd is
over elk van deze onderwerpen? Of over
theosofie zelf?

We mogen Sinnett en Hume wel dank-
baar zijn voor de vragen die ze gesteld
hebben en in gedachte houden dat Sinnett
uit de grote hoeveelheid materiaal die hij
aantrof in de brieven die deze leraren hem
schreven het eerste boek met theosofische
denkbeelden wist samen te stellen: Esoteric

Buddhism (Esoterisch Boeddisme). Hume
bewees India ook diensten, waaronder het
oprichten van het Indiase Nationale Con-
gres, waarvoor de Mahatma-adepten hem
zeer dankbaar waren. Dus, wat men ook
mag denken van de tekortkomingen van
deze twee Engelse heren, hun volhardend
vragen stellen, hun eindeloos onderzoe-
ken, brachten dat schitterende werk van
onze literaire erfenis tot stand: De Mahat-

ma Brieven.

Maar om terug te komen op de vraag die
werd opgeworpen door het woord ‘zoek’,
Jacob Needleman zegt in zijn boek The
Heart of Philosophy: ‘Filosofie geeft ner-
gens antwoord op’. En hij vervolgt: ’De
functie van de filosofie in het menselijk
leven is de mens te helpen herinneren. Een
andere taak heeft zij niet’ . Wij zouden in
deze opmerkingen het woord ‘theosofie’ in
de plaats kunnen zetten van ‘filosofie’.
Vaak is er gezegd dat theosofie een ant-
woord geeft op alle levensvragen, maar in
werkelijkheid geeft het geen antwoord op
enige vraag en lost het geen enkel pro-
bleem op. Wij zelf geven antwoorden op
de vragen; theosofie helpt ons alleen om te
herinneren – het wekt ons op om het juiste
te herinneren. Maar om wakker geschud te
worden moeten wij de juiste vragen stellen,
moeten we zoeken, zaken diepgaand ver-
kennen. Wij zijn inderdaad iets vergeten.
En het leven doet een beroep op ons om
het ons weer in herinnering te brengen – te
herinneren wie we zijn, omdat wanneer we
ons herinneren wie we zijn we dan ook de
weg gevonden hebben. ‘De magie van ware
filosofie’ schreef Needleman, ‘is de magie
van de specifiek menselijke daad van zelf-
onderzoek – van voor de vraag staan wie of
wat men eigenlijk is’. Dit is wat werkelijk
met zoeken wordt bedoeld. Het is wat
Socrates, de grootste vragensteller uit de
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westerse filosofie, vroeg. Het is de vraag
die de leraren van de Upanishads uit het
oude India stelden en het is de vraag die
Krishna stelde toen hij Arjuna wekte in de
Bhagavad Gita. Voor de vraag te staan wie
men zelf is – dat is ons authentieke Zelf
herinneren. William James schreef: ‘Op de
diepste vraag die ooit gesteld werd is geen
antwoord mogelijk’, maar vraagt daarente-
gen dat wat hij noemde een resolute ‘om-
mekeer van de wil’. Die ‘ommekeer van de
wil’ zou je gelijk kunnen stellen met wat
de Mahatma KH ‘de naar binnen gerichte
impuls van de Ziel’ noemde waaraan je
dan gehoor moet geven. Vanuit het
zoeken, vanuit het vragen, het onderzoe-
ken, komt de weg te voorschijn – een weg
die zowel een pad is als geen pad. Het is
een weg ‘steil en doornig’, zoals Blavatsky
ons vertelde. Hij is ‘smal’ en ‘er zijn maar
weinigen die het vinden’, zoals de Meester
Jezus verklaarde. Het is ‘zo smal als het
scherp van de snede’, staat in een van de
Upanishads geschreven, maar voor hen die
werkelijk zoeken opent zich, zoals Licht op

het Pad ons in herinnering brengt, vóór ons
‘het mysterie van de nieuwe weg’, wanneer
‘de ster van uw ziel haar licht zal tonen’.

Echt zoeken heeft dus te maken met een
vraag verborgen in ons diepste wezen, dat
nooit tevreden is met makkelijke antwoor-
den, maar die ons uiterlijk zowel als inner-
lijk leidt tot werkelijk weten. Het
beantwoorden ervan vereist dat ‘omkeren
van de wil’, waarover William James
schreef en welke Plato “eros” noemde,
liefde in haar essentie. Vanwege de aard
die liefde heeft benader je de vraag niet
alleen maar vanuit een wetenschappelijk
geleerd denken. Men staat voor de vraag,
zoals Socrates van zijn toehoorders vroeg,
men schenkt aandacht aan de vraag, ont-
daan – zoals Plato het zou hebben gezegd

– van alles behalve van de liefde zelf. Met
zo’n instelling herinnert men zich weer,
wat niets anders is dan iets wat men vanaf
het begin aan wist weer terug te halen. Er
is geen andere weg, geen ander pad; en
omdat er geen ander pad is, is het wezen-
lijk en altijd een weg zonder paden, want
voordat ieder van ons dat gedaan heeft,
bestaat er geen pad.

Dit is het wat het in de meest ware zin
van het woord betekent een Theosoof te
zijn, niet zomaar een lid van de Vereniging,
maar een ware Theosoof, een kenner en
liefhebber van wijsheid, van waarheid, van
schoonheid. Het betekent zoeken, de wer-
kelijk grote vragen te stellen, de centrale
vragen van het menselijk bestaan, en nooit
met antwoorden tevreden te zijn, totdat we
steeds dieper onderzocht en gepeild
hebben.

Een van de Upanishads zegt:

‘Zoals een pot met barsten erin van binnen

licht vangt, zo schijnt het verborgen licht van
Atman door barsten in het complex van

lichaam en geest.’

Vragen stellen, zoeken, onderzoeken,
veroorzaakt barsten. Des te meer het
zoeken van ons een gebarsten pot maakt
des te beter voor ons. Wij hebben steeds
groter wordende barsten in onze psycholo-
gische aard nodig, barsten in het ‘complex
van lichaam en geest’, wil ooit het licht van
Atman in al zijn pracht stralen. Misschien
heeft de wereld wel meer van zulke ‘gebar-
sten potten’ als wij zijn, nodig. We moeten
zeker de oude vormen van onze mentaal-
emotionele omhulsels verbrijzelen en het
licht van Atman, het Ene Zelf laten stra-
len. Dat is het wat ‘het zoeken van de weg’
betekent.

Uit: The Quest, juli-augustus 2000
Vertaling: Louis Geertman
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Krishnamurti
– Arthur W. Osborn

Men zegt dat Krishnamurti het voertuig
is voor een Wezen dat de Wereld Leraar

heet, maar zulke beweringen interesse-
ren mij niet. Maar ik geloof wel dat zijn

boodschap heel belangrijk, noodzakelijk
en heilzaam is.

De kardinale nadrukkelijkheid van zijn
boodschap is: verlaat u niet op autoriteiten
van welke aard dan ook; bevrijding wordt
van binnenuit bereikt. Dit is weliswaar
nauwelijks een nieuwe leerstelling, maar
wel een belangrijke voor ons tijdsgewricht.
Waarom het tegenwoordig van zulk groot
belang is, wordt niet meteen duidelijk.
Men zegt dat wij moderne mensen de
autoriteiten al afgeschaft hebben; dat wij
alle dingen toetsen aan ons individuele
oordeel – misschien niet zoals wij dat
zouden moeten doen, maar we beweren
tenminste dat de heersende invloed van
deze tijd ons daartoe aanzet. Ik geloof dat
dit een volkomen onjuiste inschatting is
van de tegenwoordige gedachtengang.

Krishnamurti zegt: ‘Kijk binnen in u’.
Maar in de moderne beschaving domineert
het ‘buiten u’, en het overheerst op een
rare sluipende manier. De economische
noodzaak die grote groepen mensen ertoe
dwingt in nauwe fysieke nabijheid van
elkaar te leven heeft ervoor gezorgd dat
het massadenken dominant is geworden;
daarom moedigt men het massadenken
aan als de manifestatie van de band tussen
eenheid en goed nabuurschap. Mensen
genieten van grote mensenmenigten. De
heerschappij van de meerderheid is ons
mentale leven binnengedrongen en er
bestaan heel veel bewegingen waarvan de
openlijk beleden doelstellingen zijn het
bekeren, indien mogelijk, van het mense-
lijk ras tot een type denken. Het is buiten-
gewoon moeilijk tegenwoordig voor het
individu om de druk van het meerderheids-
denken te weerstaan, en deze moeilijkheid
wordt vergroot door tweedehands kennis,
het afzien van hulpmiddelen en onbe-
vreesd vertrouwen in zichzelf.

Hoe wordt deze boodschap ontvangen?
Velen houden zich meer bezig met futiele
kwesties met betrekking tot de exacte spiri-
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tuele status van Krishnamurti dan met zijn
boodschap. Anderen zijn in verwarring
over de betekenis ervan met betrekking tot
allerlei organisaties die zij als bijna onaan-
tastbaar beschouwen. Krishnamurti hecht
weinig waarde aan organisaties vergeleken
met het zoeken naar waarheid. Hij zegt,
‘Geen enkele organisatie, hoe doorkneed
ook in tradities, hoe bekend zij ook is, is in
het bezit van de Waarheid.’ Sommige
mensen lijken de innerlijk gerichtheid van
zijn boodschap te begrijpen, en hun levens
zijn (daardoor) diepgaand geraakt.

De enige mensen die zich op een of
andere manier om Krishnamurti bekom-
merden, waren leden van de Theosofische
Vereniging en aanverwante bewegingen.
Zijn invloed buiten deze bewegingen leek
niet-bestaand. Zijn positie is paradoxaal,
want, ofschoon hij een afkeer heeft van
organisaties en autoriteiten, het is bijna
zeker dat duizenden mensen die vandaag
de dag Krishnamurti aanvaarden, dat niet
gedaan zouden hebben zonder de profeti-
sche beweringen van Dr. Annie Besant en
bisschop Leadbeater, beiden geaccepteerd
als autoriteiten door velen.

We moeten toegeven dat er in Krishna-
murti’s leringen geen formele oplossingen
voor problemen worden aangeboden. Ons
wordt op het hart gedrukt niet op de auto-
riteiten te vertrouwen, en dit zou geïnter-
preteerd kunnen worden als het verwerpen
van de autoriteit van geaccrediteerd weten-
schappelijk onderzoek, of misschien zelfs
van alle menselijke getuigenis met betrek-
king tot feiten die ons huidige begrip te
boven gaan. Het is zonneklaar dat autori-
teiten een erkende plaats hebben en wat
die plaats is zegt Krishnamurti, voor zover
ik weet, nergens.

Sommige mensen vinden dat het niet
genoeg is om alleen maar aangespoord te
worden om naar binnen te kijken en auto-
riteiten te verwerpen. De mensen moeten
hun pad in duidelijker en preciezere
termen voorgezegd krijgen. Krishnamurti
zegt keer op keer: ‘Ik heb geluk en bevrij-
ding bereikt’, maar voor de massa’s bete-
kent dit niets. Ze roepen: ‘Vertel ons hoe
we dat kunnen bereiken! Wat moeten we

doen om vrede te bereiken?’ Maar
Krishnamurti onderwijst geen specifieke
methode; hij adviseert geen psychologische
discipline zoals bijvoorbeeld hindoe yoga.
De massa’s verliezen hun vertrouwen in
conventionele religie: zij streven naar het
begrijpen van het mysterie van hun
bestaan. Krishnamurti troost hen niet door
hen tijdelijke hulpmiddelen te bieden; hij
zegt: maak het leven zelf het doel; stel
uzelf open voor alle ervaringen; blijf zelf-
standig, zonder steun van buitenaf.

Velen zullen dankbaar zijn dat wij niet
geconfronteerd worden met nog een
kant-en-klaar oplossing voor het probleem
van het universum. Nu lijken andere
‘oplossingen’, die naar voren gebracht zijn
in de vorm van religieuze dogma’s, filosofi-
sche systemen enzovoorts, triviaal, en blijk-
baar gebaseerd op gelokaliseerde noden en
beperkte ideeën. Iedere specifieke bewe-
ring over de aard van de realiteit is
gedoemd inadequaat te zijn. Plato geloof-
de dat filosofie niet opgeschreven kon
worden, maar hij was er sterk van over-
tuigd dat de filosoof anderen kon inspire-
ren de Waarheid voor zichzelf te bereiken.

Dit lijkt Krishnamurti’s methode te zijn.
Hij inspireerde in de mensen een sterke
hartstocht voor waarheid, en aldus ont-
deed hij iedere vorm van autoriteit van zijn
heiligheid. Zelfs de wetenschappelijke
feiten moeten niet passief aanvaard
worden; wij moeten er niet naast gaan
liggen slapen. Zij zijn de ruwe grondstof
waaruit wij onze eigen mentale synthese
kunnen construeren.

Anderen hebben hetzelfde geluid laten
horen – Emerson bijvoorbeeld, in de
exquise taal van zijn verhandelingen. Het is
een vitale en dringend noodzakelijke
lering, en ik geloof dat het van speciale
betekenis is in het licht van de moderne
tendensen.

Waarom zouden wij ons druk maken om
triviale bijzaken met betrekking tot wie
Krishnamurti is?

Uit: The Theosophist, juni 2000
Vertaling: A.M.I.
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Sila
– C.R.N. Swamy

Sila of karaktervorming vormt de eerste
inleidende stap op het spirituele pad, zij

het volgens de Yoga Sutra’s van Patanjali,
de Pancha Sila of de Dasa Sila van het

Boeddhisme, met zijn Nobele Achtvou-
dige Pad (de Ashtanga Marga) of een

soortgelijke religieuze discipline.

In zijn vroege geschriften wees Krishnaji
erop dat het vervolmaken van elk van onze
drie lagere voertuigen – het fysieke, het
emotionele en het mentale – een vereiste is
voor het bereiken van menselijke volma-
king. Hij hield ons het ideaal voor van een
fysiek lichaam, volmaakt gezond met
natuurlijke vitaliteit en schoonheid; het
ideaal voor de emoties is ‘liefhebben
zonder gehechtheid’ en het ideaal voor het
denken is ‘individuele eigenheid’.

Zulke volmaaktheid kan alleen bereikt
worden door serieuze inspanning en trai-
ning. Men kan de emoties niet trainen en
verfijnen door er alleen maar vol sentiment
over te denken. En toch zijn onze ideeën
over een spiritueel leven maar al te vaak té
simplistisch: het uit het hoofd leren van
geschriften, buitensporige aandacht voor
verbale trivialiteiten en vrijwel geen
belangstelling voor de Waarheid en de
Realiteit waarover de geschriften eigenlijk
gaan. Geen enkele eigenschap kan
getraind of geperfectioneerd worden
zonder deze bewust feitelijk te gebruiken.

Er is tegenwoordig over de hele wereld
veel belangstelling voor yoga. Deze wordt
meestal gezien als een handboek met asa-
na’s of lichaamsoefeningen, en op zijn best
als een soort meditatie gericht op mentale
efficiëntie (efficiëntie van het lagere, con-
crete, kritische denken). Nu is dit denken
gericht op individueel profijt of groter
worden in een wereld die bijzonder compe-
titief en egoïstisch is. Maar vooral een toe-
nemend aantal jongeren in de hele wereld,
in het bijzonder in het rijke Westen, merkt
dat alle materiële comfort en voorspoed
waarmee de moderne wetenschap en tech-
nologie hen begiftigd hebben, hen geen
echt gevoel van bevrediging of vreugde
gegeven hebben. Zij zijn serieus op zoek
naar iets wat dieper, bevredigender, blij-
vender en betekenisvoller is. Dit is niet

98 Theosofia 103/3 � juni 2002

Wijlen C.R.N. Swamy was
Internationaal Penning-
meester en Algemeen
Secretaris van de Birmaan-
se Sectie van de TS.



alleen een mentale formulering; het bor-
relt naar boven vanuit het hart en de geest.
Het is een zoektocht naar de echte mens,
de Innerlijke Mens, de betekenis en het
doel van het bestaan. Er wordt wel gezegd
dat de mens feitelijk op zoek is naar zijn
doel. Hij kan geen echt geluk vinden totdat
hij het antwoord kent op de eeuwige vraag
‘Wie ben ik?’

Om werkelijk anderen behulpzaam te
kunnen zijn, moeten wij eerst zelf de Reali-
teit begrijpen, die we dan aan anderen
kunnen overbrengen. In het Oosten, vooral
in India, was de echte basis van alle filoso-
fie een zich systematisch afwenden van de
zintuigen en van wat deze als doel zien.
Plezier en geluk werden niet gelijkgesteld,
terwijl genot en pijn de schering en inslag
zijn van normaal menselijk bestaan, en de
mens pendelt tussen deze twee heen en
weer. Maar er ligt een toestand die verder
gaat dan dat en alleen daar kan werkelijk
en blijvend geluk worden gevonden. Ver-
strikt in de valstrikken van de zinnen is de
mens nooit in staat zich te bevrijden van de
genoegens waartoe zijn zintuigen zich
aangetrokken voelen maar die eindigen in
smart, daar de pendule van genot en pijn
onophoudelijk heen en weer gaat.

Aantrekking en afstoting zijn de twee
oerbegeerten die de mens deelt met alle
voelende wezens – met dieren, planten en
zelfs met mineralen. De diepste oorzaak
daarvan is het ik-gevoel. Niemand twijfelt
over ‘Ben ik, of ben ik niet?’ Hij weet mis-
schien niet precies wat dat ‘ik’ is, maar hij
is zeker van dat ‘ik’. Alles wat anders is dan
het ‘ik’ is het ‘niet-ik’. Het is de relatie
tussen het ‘ik’ en het ‘niet-ik’ die bepalend
is voor genot en pijn.

Genot en pijn zijn gradaties van het zelf
veeleer dan vormen of aspecten ervan. Het
zelf heeft zijn drie vormen of aspecten:
cognitie, begeerte en handeling. Deze zijn
uitdrukkingen van de aard van het zelf op
de gebieden van het denken, voelen en
fysiek handelen. In elk van deze kan er een
gevoel zijn van ‘maat’ of ‘hoeveelheid’ –
meerheid of minderheid. In zijn boek The

Science of Emotions definieert Bhagavan
Das aantrekking en afstoting aldus: ‘Het

gevoel van toename, expansie, groei, meer-
heid van het zelf is genot, het gevoel van
afname, contractie, verrotting, minder zijn
is pijn.’ In de Chandogya Upanishad staat:
‘Er is geen vreugde in het kleine: in meer-
heid, grootheid, heelheid (bhuma) alleen is
vreugde of geluk.’
Op het moment dat een baby geboren
wordt, begint hij te sterven. Deze afname
voelt de baby als de pijn van honger en hij
huilt. De moeder voedt de baby en dan is
er meerheid of de sensatie van genot. De
baby associeert dat genot met de moeder
die er de oorzaak van is. Dus als hij weer
honger heeft, huilt hij om de moeder;
aldus begint aantrekking, hetgeen een
beweging is in de richting van iemand of
iets. Op dezelfde manier heeft het kind
een ervaring van wat een vlam is, hij
brandt zich, er is pijn. De volgende keer
dat hij de vlam ziet, beweegt hij zich ervan-
daan, hetgeen afstoting betekent. Alle
emoties van liefde zijn gebaseerd op aan-
trekking; alle emoties van haat zijn vormen
van afstoting. Om kort te gaan, liefde trekt
aan; haat stoot af. Herhaalde emoties van
soortgelijke aard maken de emotie
gewoonlijk sterker, tenzij deze geneutrali-
seerd wordt door tegengestelde emoties.

Vanuit een zuiver materieel standpunt
gezien heeft de mens ongelofelijke wonde-
ren volbracht bij het leren beheersen van
de natuur en het overwinnen van tijd en
ruimte, door middel van het ontwikkelen
van zijn mentale vermogens. Door het vrij-
maken van de geweldige energie die opge-
sloten zit in het atoom en zijn deeltjes is hij
in staat geweest de ruimte te veroveren, op
de maan te landen, enzovoorts. Toch blijft
de mens een slaaf van emoties en harts-
tochten. Hij moet leren lagere en grovere
dingen om te zetten in en te sublimeren tot
het hogere en het nobele.

De goddelijke wijsheid van de verschei-
dene religies en filosofieën van de wereld
is een ultieme gids voor de verdere voor-
uitgang van de mens op weg naar zijn
uiteindelijke doel van volmaking. Gautama
Boeddha, de eerste bloem van onze mens-
heid, vatte zijn leringen aldus samen:
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Ophouden kwaad te doen,

Het goede te vermeerderen,
De chitta (harmonie van hart en denken)

te zuiveren.

Dit is de lering van alle Boeddha’s. Hij
vatte het nog meer samen om voor de
mens de volkomen eenvoud van het spiri-
tuele leven bloot te leggen: Er komt geen
einde aan haat door haat, alleen door
Liefde komt er een einde aan haat.

Hoe kan dit bereikt worden? Door con-
stant bewustzijn en oefening; door iedere
haatemotie, iedere emotie van afstoting of
afgescheidenheid te vervangen door de
overeenkomstige emotie van liefde, van
aantrekking of vereniging. Als wij iedere
gedachte, elk woord en elke daad kunnen
observeren om te controleren of deze in
overeenstemming is met het ons voorge-
houden principe, dan leven wij een inner-
lijk, esoterisch, spiritueel leven en boeken
wij gestage vooruitgang op ons gekozen
pad, ons nog niet bewust hiervan maar
groeiend ‘zoals de bloem groeit’.

In bovengenoemde Chandogya Upanis-
had staat verder: ‘Maar de Ultieme Groot-
heid wordt bereikt wanneer het Zelf GEEN

ANDER ziet, hoort en kent (d.w.z. overal
slechts ZICHZELF vindt en geen ander).’
Dit is wat er gebeurt wanneer emoties en
gedachten tot rust komen om de eigen-
schap helder te weerspiegelen van boeddhi
of intuïtie, één-zijn, waarbij ieder gevoel
van afgescheidenheid irreëel is en alleen
maar veroorzaakt wordt door Maya.

Het is de triomf van Advaita (non- dua-
liteit) dat zij het hele mysterie van manifes-

tatie oplost, van de mens en het universum
dat hij gezien had als iets buiten hemzelf,
en hun verhouding tot een enkel harmo-
nieus geheel maakt door te verklaren dat
er geen twee zijn, maar slechts één zonder
tweede, dat de mens, God en het univer-
sum een enkele Realiteit vormen voorbij
tijd en ruimte en oorzaak – een Realiteit
die niet door het denken te vatten is maar
die ervaren wordt in de grot van het hart,
dat de zetel is van het Ene en enige Zelf.
De poging van het denken om het te bevat-
ten moet ophouden. Wanneer al het bevat-
ten, spiritueel of profaan, weg is, dan daagt
het besef of de ervaring van absoluut
EENZIJN. Dan wordt wat menselijke, zin-
nelijke liefde was, bovenmenselijk en
bovenzinnelijke goddelijke LIEFDE van
Bhakti, waarvan Narada zegt in zijn Bhakti

Sutras: ‘Wanneer de mens dat bereikt,
heeft hij geen enkele begeerte meer naar
wat dan ook, is hij vrij van verdriet en haat;
hij verheugt zich nergens meer over. Wan-
neer hij dat beseft, wordt de mens
bedwelmd en als het ware gefascineerd,
omdat hij volkomen ondergedompeld is in
de genietingen van de gelukzaligheid van
het Atman, het waarste en hoogste Zelf.’

De vaak geciteerde gelijkenis van Sri
Ramakrishna is die van een zoutpop die de
diepte van de oceaan gaat meten, maar die
nimmer terugkeert om verslag te doen! In
de oceaan van bhakti wordt ook het kleine
menselijke zelf opgelost.

Uit: The Theosophist, augustus 2000
Vertaling: A.M.I.
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IK ben het zaad van al wat leeft;
ook is er niets, hetzij bewegend of niet bewegend,

dat zonder Mij kan bestaan.

Uit: Bhagavad Gita



Psychotherapie oost en west
– John Welwood

Waarom is het voor mensen uit het
Westen zo makkelijk de waarde van

psychologische zorg in te zien, en toch
zo moeilijk zich voor te stellen dat tradi-

tiegetrouwe mensen uit Azië gebruik
maken van de diensten van een psycho-

therapeut? En waarom hebben de
meeste oosterse spirituele leraren die ik

ken zoveel moeite met het begrijpen van
psychologische zorg en de potentiële

waarde hiervan voor iemand die spiritu-
eel bezig is. Wat veroorzaakt dit

verschil?

Met het voorleggen van mijn veronderstel-
lingen hierover, probeer ik niet een volle-
dige anthropologische theorie ter sprake te
brengen. Evenmin wil ik de samenlevingen
van het oude India of Tibet, die ongetwij-
feld veel eigen ernstige problemen hebben,
idealiseren. Mijn bedoeling is eerder
enkele (weliswaar veralgemeende) sociale
en culturele verschillen onder de aandacht
te brengen die ons kunnen helpen in te
zien hoe het komt dat we in het westen een
enigszins andere wijze van psychospirituele
ontwikkeling volgen dan de mensen in de
traditionele culturen, waar de grote
contemplatieve tradities het eerst ontston-
den en tot bloei kwamen.

Enkelen stellen steeds dat psychothera-
pie een aanwijzing is van hoe verwend of
narcistisch ingesteld westerlingen zijn – dat
we ons de luxe van het graven in onze
psyche en het morrelen aan onze persoon-
lijke problemen toestaan en net doen alsof
onze neus bloedt. Ofschoon de industriële
samenleving in grote lijnen veel fysieke
pijn heeft verlicht, heeft het ingewikkelde
variëteiten van persoonlijke en sociale ver-
splintering geschapen. Dit kwam in pre-
moderne samenlevingen niet voor en deed
een nieuw type van psychologisch lijden
ontstaan, dat tot de ontwikkeling van de
moderne psychotherapie leidde.

De traditionele Aziatische cultuur bracht
niet de onmiskenbare scheiding tussen
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geest en lichaam voort die we in het westen
zo goed kennen. Doordat de Aziatische
gemeenschappen voorrang gaven aan het
welzijn van het gemeenschappelijk collec-
tief bevorderde zij ook niet de scheiding
tussen het zelf en de ander, tussen individu
en samenleving, die eigen is aan de wester-
se geest. Er bestond noch een generatie-
kloof noch de alomtegenwoordige sociale
vervreemding waardoor het moderne leven
gekenmerkt wordt.

In deze betekenis schijnen de
groot-families in de dorpen van het traditi-
onele India of Tibet in wezen steviger ego-
structuren te hebben voortgebracht, die
niet zo verzwakt zijn door de innerlijke
verdelingen – tussen geest en lichaam,
tussen individu en samenleving, tussen
ouder en kind, of tussen het zwakke ego en
het strenge, bestraffende super-ego – teke-
nend voor het moderne zelf. De ‘bovenste
woonlagen’ van spirituele ontwikkeling in
de Aziatische cultuur zouden worden
gebouwd op een meer stabiele en consis-
tente ‘benedenverdieping’ van de menselij-
ke fundering.

Het opvoeden van kinderen in enkele
traditiegerichte Aziatische culturen,
hoewel vaak verre van ideaal, was in
enkele opzichten heilzamer dan in het
moderne westen. Aziatische moeders
waren vaak heel toegewijd in het zorgen
voor en onderhouden van een hechte band
met hun jonge kinderen. Jonge kinderen
uit India en Tibet, bijvoorbeeld, worden
voortdurend bij zich gehouden, en delen
vaak in de eerste twee of drie levensjaren
het bed van hun ouders. Zo beschrijft Alan
Roland, een psycho-analist die vele jaren
doorbracht met het bestuderen van
cross-culturele verschillen in
zelf-ontwikkeling in Azië en India, het
opvoeden van kinderen in India:

Intense, voortdurende zorg van de
moeder voor het kind gedurende de eerste
vier of vijf levensjaren, waarbij het jonge
kind als een god aanbeden of behandeld
wordt, doet in het binnenste van het hart
van het kind een toenemend gevoel van
welzijn ontstaan. Moeders, grootmoeders,

tantes, bedienden, oudere zusters en
nichten zijn betrokken bij de diepgaande
weerspiegeling die samensmelt tot een
kern van verheven gevoelens van hoge
waardering en respect.

Het opvoeden van kinderen in India en
het ontluiken van een innerlijke structuur
van een groeiend gevoel van waardering
stemmen psychologisch volledig overeen
met het basisconcept van het Hindoeïsme
dat de individuele ziel in wezen god
(atman-brahman) is. Een toegenomen
besef van zelfrespect en de vooronderstel-
ling dat een persoon zich kan inspannen
om goddelijk te worden staan nadrukkelijk
met elkaar in verband.... Dit staat in tegen-
stelling tot de christelijke vooronderstel-
ling van de erfzonde die afkomstig is uit
het westen.

Volgens Roland helpt dit vermogen van
de Indiase grootfamilie om kinderen groot
te brengen bij het kind een ego-structuur
tot ontwikkeling te brengen waarvan de
grenzen ‘in het algemeen meer flexibel en
doordringbaar en minder star getrokken
zijn dan bij de meeste westerlingen’. (Een
veelzeggend teken van het verschil tussen
de invloeden van oost en west op het
opvoeden van kinderen is dat Tibetaanse
leraren, die traditiegetrouw beginnen met
mededogen in de praktijk te brengen door
leerlingen te onderrichten alle bewust
levende wezens als hun moeder te
beschouwen, verrast en ontzet zijn door de
moeite die vele Amerikaanse leerlingen
hebben om uit te gaan van hun moeder als
het beginpunt voor het ontwikkelen van
mededogen.)

Aziatische kinderen worden gedurende
het opgroeien in grootfamilies bovendien
blootgesteld aan een grote verscheiden-
heid van rol- en opvoedingspatronen, zelfs
als de eigen ouders niet aanwezig zijn. Bij-
voorbeeld, Tibetaanse dorpsbewoners die
in stamverband leven, zijn doorgaans van
mening dat de kinderen bij iedereen
horen, en dat iedereen voor hen de verant-
woordelijkheid draagt. Grootfamilies
hebben een matigende invloed op de nei-
ging van de ouders om hun kinderen
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psychologisch te bezitten. Ouders in nucle-
aire gezinnen beschouwen daarentegen
opvattingen als ‘dit is mijn kind; mijn kind
is een verlengstuk van mij’ als meer bruik-
baar – hetgeen bijdraagt tot narcistische
verwondingen en een sterke fixatie op
ouders die bij veel westerlingen gedurende
hun hele leven blijft bestaan.

Een aantal ontwikkelingspsychologen
heeft betoogd dat kinderen van wie de
opvoeding van de ouders tekortschiet niet
loskomen van de zich eigen gemaakte
patronen van hun ouders die in henzelf
verankerd zijn. Dit zou kunnen verklaren
waarom de Tibetanen die ik ken niet lijken
te lijden onder de bij veel westerlingen
voorkomende ouderlijke fixaties. Hun
complexen in verband met het zelf/ de
ander (relatie tot de buitenwereld) zouden
niet zo benauwend of conflictueus zijn,
vergeleken met die van westerlingen die
een goede vroegtijdige emotionele binding
missen en die hun eerste achttien levens-
jaren doorbrengen in een op zichzelf
gericht nucleair gezin bestaande uit één of
twee volwassenen, die zelf vervreemd zijn
van zowel volkswijsheid als begrip voor het
spirituele. Aziatische kinderen zouden
minder belast zijn met de emotionele
kwalen van de moderne beschaving: zwak-
heid van het ego, het gemis van een sterk
en zelfverzekerd gevoel van zichzelf en zijn
capaciteiten.

Naast het ontwikkelen van een sterke
emotionele binding tussen moeder en kind,
het in stand houden van grootfamilies, en
een leven afgestemd op het ritme van de
natuur, zorgt de traditiegetrouwe Aziati-
sche gemeenschap ervoor het heilige als
het middelpunt van het sociale leven te
behouden. Een cultuur die er voor zorgt
personen deelgenoot te maken van
mythen, van de betekenis hiervan, van
godsdienstige waarden, en van rituelen,
voorziet in een bron van ondersteuning en
bijstand die mensen helpt zin te geven aan
hun leven. Op deze manieren zal een tradi-
tioneel Aziatisch kind vermoedelijk
opgroeien onder de zorg van wat kinder-
arts en psychoanalist D.W. Winnicot de
‘beschermende omgeving’ noemde - een

verband van liefde, innerlijke steun, van
gevoel erbij te horen, en wat te betekenen,
wat bijdraagt tot het leggen van de basis
voor een intuïtief besef van vertrouwen en
tot een gezonde psychologische ontwikke-
ling in het algemeen. Kinderen die van-
daag-de-dag in gescheiden gezinnen
opgroeien, gekluisterd aan televisietoestel-
len die voortdurend beelden overbrengen
van een gefragmenteerde en narcistische
wereld die de weg naar het spirituele kwijt
is, missen daarentegen een betekenisvolle
context waarin zij hun leven een plaats
kunnen geven.

Een manier waarop deze verschillen
zichtbaar worden is hoe mensen hun
lichaam bewonen. Bij het observeren van
Tibetanen ben ik vaak getroffen door hoe
gecentreerd zij in het lagere deel van het
lichaam zijn en hoe krachtig zij verbonden
zijn met de grond onder hun voeten. Van
nature lijken Tibetanen heel wat hara te
bezitten – gegronde aanwezigheid in de
buik – dat ongetwijfeld het resultaat is van
bovengenoemde factoren. Westerlingen
zijn daarentegen over het algemeen meer
gericht op het bovenste deel van hun
lichaam en hebben geen hechte relatie met
het lagere deel.

Hara, het vitale centrum of aarde cen-

trum, hangt samen met zelfvertrouwen,
macht, wil, geaard zijn, vertrouwen, hulp,
en gelijkmoedigheid. De tekortkomingen
in het opvoeden van kinderen, het verbre-
ken van de band met de aarde, het te zeer
benadrukken van rationele kennis in de
westerse cultuur, dragen allemaal bij tot
het verloren gaan van hara. Om het gemis
van het besef van steun en vertrouwen in
het lichaam te compenseren, proberen
westerlingen vaak veiligheid en beheersing
te verkrijgen in de drang om naar ‘boven’
op te stijgen – een poging om het leven te
beheersen met hun denkvermogen. Maar
achter de pogingen van het ego om de wer-
kelijkheid te beheersen met behulp van het
denkvermogen ligt een allesdoordringend
gevoel van vrees, bezorgdheid en onveilig-
heid.
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Een ander verschil dat belangrijke gevol-
gen heeft voor de psycho-spirituele ontwik-
keling is de grotere waarde die de
traditionele Aziatische beschaving hecht
aan het zijn, in tegenstelling tot de wester-
se beschaving, die meer de nadruk legt op
het handelen. Winnicot benadrukt in het
bijzonder het belang om een jong kind toe
te staan in niet gestructureerde toestanden
van zijn te verblijven. ‘De nabijheid van de
moeder die niet te hoge eisen stelt maakt
het mogelijk een niet gestructureerde toe-
stand en een alleen zijn waarbij het kind
zich behaaglijk voelt te ervaren. En dit ver-
mogen wordt het belangrijkste element bij
de ontwikkeling van een stabiel en per-
soonlijk zelf... Dit maakt het voor het kind
mogelijk een toestand van ‘te zijn’ te erva-
ren waaruit ...spontaan gebaren opwellen’.

Winnicot gebruikte de term ‘inbreuk’ om
de neiging van de ouders te beschrijven
deze niet gestructureerde ogenblikken te
onderbreken, waarbij kinderen genood-
zaakt worden zich bruusk los te maken uit
de ‘continuïteit van hun zijn’. Het kind
wordt op een ‘pijnlijke manier’ gerukt uit
zijn vredige toestand, en geforceerd te rea-
geren… en zich te conformeren aan wat
hem wordt voorgeschreven. Het voor-
naamste gevolg van het aanhoudend
inbreuk maken is het versplinteren van de
ervaring van het kind. Zonder dat dit
noodzakelijk is wordt hij vroegtijdig op een
dwangmatige manier aangepast aan de
eisen van anderen. Het kind raakt het con-
tact kwijt met zijn eigen spontane behoef-
ten en gebaren... [en ontwikkelt] een
onwaar zelf gebaseerd op gehoorzaam-
heid.’

Zoals het vanouds gebruikelijk is geeft
het Aziatische gezin aan het jonge kind
dikwijls genoeg ruimte en gelegenheid om
op een niet gestructureerde wijze gewoon
maar te zijn, vrij van de druk die ouders
uit het westen vaak op hun kinderen op
jonge leeftijd uitoefenen om zich op een
bepaalde wijze te gedragen. Wanneer het
deze kinderen toegestaan was om op deze
manier te zijn, zouden zij zich meer op hun
gemak voelen met ‘leegte’, wat we hier

kunnen definiëren als op een niet gestructu-

reerde wijze te zijn.

Doch in onze cultuur, die de nadruk legt
op doen, bezitten en verkrijgen ten koste
van eenvoudigweg te zijn, kan leegte heel
vervreemdend, bedreigend en afschrikwek-
kend toeschijnen. In een gezin of samenle-
ving die voor het zijnde geen oog heeft of
niet op juiste waarde weet te schatten,
zullen kinderen hun eigen niet gestructu-
reerde zijn misschien interpreteren als de
een of andere tekortkoming, als een niet
voldoen aan de eisen, als een onvolledig-
heid of gemis. Aldus schijnt de westerse
egostructuur zich op een meer rigide en
verdedigende wijze te vormen, ten dele om
een angsaanjagend besef van gebrek af te
weren dat ontstaat uit vrees voor de open,
niet gestructureerde aard van dat ware
wezen.

Ten gevolge van het broze ego dat over-
uren moet maken om het gemis aan inner-
lijk vertrouwen en zelfvertrouwen te
compenseren, vinden veel zoekers uit het
westen dat, in weerwil van hun spirituele
oefeningen en bewustwording, zij er niet
klaar en bereid voor zijn of niet in staat
zijn de defensiemechanismen van hun ego
te laten vallen. Diep in het onderbewuste
wordt het als te bedreigend ervaren om het
kleine beetje veiligheid dat de wankele
egostructuur verschaft los te laten.
Daarom kan het voor westerlingen boven-
dien nuttig zijn om geleidelijk aan op een
weloverwogen wijze te werken aan de ont-
manteling van hun defensieve persoonlijk-
heidsstructuur door middel van psycho-
logisch onderzoek – het onderzoeken, het
begrijpen, en het volledig laten verdwijnen
van hun onware zelfbeeld, hun zelfbedrog,
hun vertekende projecties, hun vaste
emotionele reacties stuk voor stuk – en het
daarbij ontwikkelen van een volmaaktere
en inhoudsvollere relatie met zichzelf.

Een belangrijk resultaat hiervan is een
verfijnd en ontwikkeld vermogen voor een
genuanceerd persoonlijk gewaarzijn, een
persoonlijke gevoeligheid en een persoon-
lijke aanwezigheid.
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In één woord, in die mate dat traditio-
neel opgevoede Aziatische kinderen
opgroeien en verzorgd worden in een koes-
terende beschermende omgeving, zouden
zij misschien vaker te maken krijgen met
hetgeen door Winnicot gedefinieerd wordt
als de twee essentiële elementen van
ouderschap in de prille kinderjaren: aan-
houdende emotionele binding en ruimte
om te zijn, verblijven in een niet gestructu-
reerd zijn. Dientengevolge zouden deze
kinderen gewoonlijk opgroeien met een
stabieler gefundeerd besef van zelfvertrou-
wen en welzijn – wat we in het westen ‘ei-
genwaarde’ noemen – in tegenstelling tot
zelfhaat, onveiligheid en het onzekere zelf-
beeld waaraan de moderne westerse mens
vaak lijdt.

Bij de bespreking hier van de ontwikke-
ling van het kind uit Azië, spreek ik over
invloeden tijdens de eerste kinderjaren,
wanneer de structuur van de ego in eerste
instantie begint samenhang te vertonen.
Veel Aziatische ouders bemoeien zich tij-
dens de latere jeugdjaren steeds vaker met
de opvoeding, en oefenen sterke druk op
hun kinderen uit om zich te conformeren
en hun individualiteit ondergeschikt te
maken aan de collectieve regels en rolpa-
tronen. Zo merkt Roland op dat de meeste
neurotische conflicten bij de moderne
Aziatische mens terug te voeren zijn op het
vastlopen van familierelaties en op proble-
men met zelfonderscheidingen. Terwijl de
oosterse cultuur in feite meer in het alge-
meen gesproken het zijn en de leegte op
de juiste waarde schat, alsmede onderlinge
verbondenheid, leeft er in het westen een
sterker besef voor individualisering.

Het ontwikkelen van de eigen persoonlij-
ke visie, eigenschappen, en vermogens is in
het westen van veel groter belang dan in
het traditiegetrouwe Azië, waar spirituele
ontwikkeling en een laag peil van individu-
alisering gemakkelijker naast elkaar
kunnen bestaan. Hier is het waar psycholo-
gische zorg een andere belangrijke taak
voor westerlingen kan vervullen door hen
met hun persoonlijke groei te helpen – te
luisteren naar en te vertrouwen op eigen
ervaring, het ontwikkelen van een originele

persoonlijke visie en in staat te zijn een
standpunt te bepalen, het uit de weg
ruimen van psychologische conflicten die
hen verhinderen volledig zichzelf te zijn.

De boeddhistische geleerde Robert
Thurman heeft betoogd dat aangezien het
boeddhisme een pad van individualisering
is, het verkeerd is om deze overlevering te
karakteriseren als een religie die de indivi-
duele ontplooiing niet zou stimuleren.
Ongetwijfeld gaf de Boeddha geboorte aan
een nieuwe visie die personen aanmoedig-
de hun eigen spirituele ontwikkeling te
volgen, in plaats van zich te verlaten op
behoudende rituelen. In die ruime zin
opgevat kan het boeddhisme opgevat
worden als een pad van individualisering.
Maar dit is een ander model van individua-
lisering vergeleken met dat wat in het
westen tot ontwikkeling is gebracht. Zoals
Roland opmerkt was individualisering in
Aziatische culturen gewoonlijk beperkt tot
het strijdperk van de spirituele praktijk,
dan dat het als algemene norm in stand
werd gehouden.

Het westerse begrip van individualisering
heeft betrekking op het ontdekken van je
eigen unieke roeping, het verkrijgen van
eigen inzicht, het vinden van je eigen pad,
en dit tot uitdrukking doen komen in je
levenswijze. Jezelf te worden in deze zin
impliceert verandering, geëxperimenteer,
en het in twijfel trekken van als waar aan-
genomen kennis. Zoals de boeddhistische
geleerde Anne Klein opmerkt: ‘Zoals bij
vele Aziaten die zonder de invloed van het
westen zijn opgegroeid, ontwikkelen Tibe-
tanen niet dit besef van individualiteit.’

In het traditionele Azië waren de lerin-
gen over verlossing afgestemd op mensen
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die juist te gehecht waren aan aardse
zaken, te verwikkeld in familiepatronen en
te gebonden aan sociale verplichtingen. De
meest verheven, niet dualistische leringen
van boeddhisme en Hindoeïsme – die aan-
tonen dat dat wat je werkelijk bent de
absolute realiteit is, die het jou overstijgt-
wijzen een uitweg om uit de sociale dool-
hof te komen, en helpen mensen het
trans-humane absolute te ontdekken dat
voorbij alle wereldse kommer en kwel ligt.
Tot nu toe lijken deze leringen gebaseerd
te zijn op een rijke onderbouw van een
gemeenschap van levende godsdienstige
gewoonten en morele waarden, net zoals
een berg oprijst uit een netwerk van daar-
onder gelegen heuvels en valleien. De
bezielde sociale en godsdienstige gewoon-
ten van het traditionele India en Tibet
zorgden voor een solide menselijke basis,
waaruit spirituele aspiraties naar het trans-
humane absolute konden ontstaan, verhe-
ven boven menselijke verhoudingen en de
menselijke samenleving.

Omdat het traditionele Aziatische zelf-
besef is ingebed in een bezielende bescha-
ving rijk aan traditie, ritueel, en een hecht
familie- en gemeenschapsleven, raakten
mensen in deze beschavingen niet de weg
kwijt of vervreemdden van hun eigen
mens-zijn zoals dit bij westerlingen het
geval is. En aangezien ziel – de diepe rijke,
kleurrijke kwaliteiten van ons mens-zijn –
de hele cultuur doordringt, nam de behoef-
te om kwaliteiten van de geïndividualiseer-
de ziel te ontwikkelen, nooit de omvang
aan die het in het westen heeft. Omdat de
traditionele Aziaten nooit gedoemd waren
hun ziel te verliezen, behoefden zij nooit
een bewustzijn te ontwikkelen over hoe
deze terug te vinden – dat wil zeggen, hoe
op een onmiskenbare persoonlijke wijze de
ziel te individualiseren.

In het moderne westen is het heel
gewoon om je vervreemd te voelen van het
grotere sociale verband: de openbare ruim-

ten en de architectuur, de festiviteiten, de
gevestigde gewoonten, het gezinsleven en
zelfs het voedsel ontbreekt het aan het
voeden van zielkwaliteiten die mensen in
staat stellen zich intens verbonden te
voelen met zowel deze facetten van het
leven als met elkaar. Niettemin is het
goede nieuws dat het ontbreken van ziel in
onze cultuur ons noodzaakt om een nieuw
bewustzijn te ontwikkelen voor het smeden
van een geïndividualiseerde ziel – een
authentieke innerlijke bron van persoonlij-
ke visie, van zingeving en van vastberaden-
heid. Een belangrijk resultaat hiervan is
een verfijnd en ontwikkeld vermogen voor
een genuanceerd persoonlijk gewaarzijn,
voor een persoonlijke gevoeligheid en voor
individueel aanwezig zijn.

Dit is niet iets wat de Aziatische tradities
ons kunnen leren. Wanneer de grote gave
van het oosten is om zich te concentreren
op de absolute ware aard – onpersoonlijk
en door allen gelijk gedeeld – dan is nu
juist de gave van het westen de drijvende
kracht te zijn achter het ontwikkelen van
een geïndividualiseerde uitdrukking van de
ware aard – die we ook ziel of anders gezegd

geïndividualiseerde aanwezigheid zouden
kunnen noemen. De geïndividualiseerde
ware aard is de unieke manier waarop elk
van ons als voertuig kan dienen om de
transpersoonlijke wijsheid, mededogen en
waarheid van de absolute ware aard te
belichamen.

Wij in het westen kunnen zeer zeker veel
leren van de beschouwende leringen uit
het oosten. Maar als we slechts proberen
bij de oosterse gerichtheid op het transhu-
mane en het transpersoonlijke te blijven en
er niet in slagen een gefundeerde eigen
manier te ontwikkelen om in relatie tot het
leven te staan, kunnen we het zwaar te
verduren krijgen met het integreren van
onze lagere natuur in het leven dat we fei-
telijk leven.

Uit: The Quest, mei-juni 2001
Vertaling: Ton van Beek

106 Theosofia 103/3 � juni 2002



Van eenzaamheid naar
alleenzijn
– Surendra Narayan

Ik denk dat wij allemaal wel weten wat

eenzaamheid betekent, want wij hebben
het in verschillende stadia ervaren, bij

verschillende gelegenheden en situaties
in de loop van ons leven in deze wereld.

Een kind voelt zich eenzaam wanneer
zijn moeder uit werken gaat; ook

wanneer hij geen broertje of zusje heeft,
of buurkinderen van dezelfde leeftijd om

mee te spelen. Evenzo voelt een moeder
zich eenzaam wanneer haar kind voor

het eerst naar school gaat en verschei-
dene uren van huis is. Eenzaamheid

ontstaat als men op school of op de
academie zit en niet in staat is vrienden

te maken, en ook later wanneer men er
niet in slaagt een langdurige levenspart-

ner te vinden. Men voelt zich eenzaam
wanneer men zijn man of vrouw verliest,

of zelfs een dierbare vriend.

De ervaring van eenzaamheid op oudere
leeftijd is een veel voorkomend aspect bij
de meeste mensen, wanneer de kinderen
van wie men gehouden heeft en voor wie
men met zoveel liefde gezorgd heeft groot
zijn, getrouwd zijn en hun eigen, afgeschei-
den leven zijn gaan leiden. Vaak vermijden
zij het gezelschap van de ouders omdat zij
niets hebben wat hen beiden interesseert.
Ook ouderen, jammer genoeg, beginnen
vaak alleen maar over hun ouderdomskwa-
len of over ‘die goede oude tijd’, waarvoor
de jeugd geen belangstelling heeft.

Er bestaat ook een ander soort eenzaam-
heid – van omringd zijn door honderden
mensen en zich toch geïsoleerd voelen.
Velen die in politiek en zaken zijn lijden
aan zulke eenzaamheid. De mensen stro-
men op hen af, maar uit angst of om gun-
sten te vragen, niet uit liefde voor hen; en
de geslepen politicus of zakenman weet
meestal dat zij niet zullen aarzelen om hem
zonder gewetenswroeging in de steek te
laten op het moment dat hij zijn positie
van macht verliest. Ook onder gelijken aan
de top is er zelden diep respect voor
elkaar, laat staan hechte vriendschap. In
plaats daarvan ziet men vaak rivaliteit,
jaloezie en de behoefte de ander te verne-
deren om zelf een treetje hoger te komen.
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Ik herinner mij dat de oudste geschiedenis-
professor op mijn universiteit ons vaak
voorhield, met enige emotie en een
zweempje pijn: ‘Jongens, er bestaat geen
vriendschap aan de top!’ Men vraagt zich
af wat voor leiderschap zulke mensen een
land of de wereld te bieden hebben.

Een andere naam voor eenzaamheid is
totale absorptie in eigenbelang. Men raakt
zo gepreoccupeerd met zijn eigen zelf dat
iedereen – zelfs het meest nabije familielid
of vriend – geacht wordt al zijn tijd of aan-
dacht aan hem te geven, en omdat dit niet
gebeurt, voelt men zich onbemind,
gekwetst, teleurgesteld, zelfs boos en
pathetisch eenzaam. Zo lang er het idee is
van ‘mij’ en ‘ik’, moet er wel eenzaamheid
bestaan. Zulke geïsoleerdheid met het ik
als middelpunt leidt tot conflicten, pijn en
verval.

Eenzaamheid komt dientengevolge voort
uit afgescheidenheid, exclusiviteit, het zich
niet bewust zijn van zijn verbondenheid
met anderen en het niet begrijpen dat allen
onderling verbonden zijn, onontwarbaar
met elkaar verweven, in feite Een. In de
theosofische literatuur lezen wij over de
Meesters van Wijsheid. Wij bestuderen
hun leringen, zoals overgebracht door
middel van de brieven aan A.P. Sinnett en
anderen, geschreven vanuit hun meestal
ontoegankelijke ashrams in de Himalaya’s,
waar zij leven zonder gezelschap in de zin
die wij daaronder verstaan. Zij wonen al
tientallen jaren op deze manier, misschien
al eeuwen. Maar niemand krijgt ooit zelfs
maar een suggestie dat zij zich ooit een-
zaam voelen. Aan de andere kant is er wel
altijd de idee van glorieuze harmonie en
compassie die zij uitstralen. Dat komt
omdat zij één zijn met de hele natuur. Wij
zijn natuurlijk niet bij benadering zo ver als
zij waar het onze spirituele evolutie
betreft, maar toch kunnen wij misschien
vaag begrijpen dat eenzaamheid niet
bestaat in het zuivere zelf.

En wat betekent alleenzijn? Er zijn ver-
schillende vormen van alleenzijn en die
kunnen verwijzen naar verschillende
bewustzijnstoestanden. Soms benadert het
eenzaamheid, een toestand van zelfbewust-

zijn die zichzelf beschouwt als exclusief en
superieur aan anderen, zelfs in spiritueel
ontwaken. Wij vinden een vermelding van
zo’n toestand in een van de Mahatma Brie-
ven aan A.P. Sinnett. Onder verwijzing
naar een in andere opzichten oprechte
aspirant, schrijft de Mahatma: ‘De arme
vrouw is van nature goed en moreel, maar
juist die zuiverheid is zo bekrompen … dat
deze niet in staat is zichzelf weerspiegeld
te zien in iemand anders dan haar eigen
zelf. Alleen zij is goed en zuiver. Alle ande-
ren moeten en zullen verdacht zijn.’

Het alleenzijn kan vanuit nog een ander
oogpunt bekeken worden – dat van de
moed van onze eigen overtuiging, vasthou-
dend aan de juiste opvattingen en de juiste
dingen doende, niet bang voor de menin-
gen van veel of zelfs van de meeste mensen
met wie wij toevallig samenwonen. Aan des
Meesters Voeten adviseert ons geen gedach-
te te koesteren alleen maar omdat vele
anderen die koesteren, noch omdat men
deze al eeuwenlang gelooft of omdat zij
geschreven staat in een of ander boek dat
men als heilig beschouwt. Het vervolgt:
‘Bedenk dat ook al zijn duizend mensen
het eens over een onderwerp, als zij er
niets over weten is hun mening van geen
enkele waarde. Hij die het pad wil betre-
den moet leren voor zichzelf te denken.’
Hieruit volgt dat men als dat nodig is,
dapper genoeg moet zijn om alleen voort
te gaan.

Hierbij is grote zorgvuldigheid nodig bij
het beoordelen wat juist is, opdat men niet
in de destructieve sleuven van het eng fun-
damentalisme terecht komt – religieus of
anderszins. Misschien is een goed criteri-
um voor het beoordelen van de juistheid
van een mening of doelstelling – bevordert
deze liefde, alles doordringende liefde,
voor allen en niet haat, verachting of het
tekort doen van anderen?

Maar er is een alleen zijn van een veel
verfijnder soort dat een staat van
niet-zelfbewustheid en zuiverheid weer-
geeft. Dit komt voor op bewustzijnsniveaus
ver boven het ‘zelf’ en wordt daarom niet
aangedaan, beïnvloed of bewogen door de
gedachte aan een ‘ik’. Men raakt niet

108 Theosofia 103/3 � juni 2002



ondersteboven door wat er buiten gebeurt
of door het lagere bewustzijn. ‘De takken
van een boom worden bewogen door de
wind; de stam blijft onbewogen.’ Er is geen
binding en ook geen aversie, omdat beide
terugverwijzen naar het lagere ‘Ikbewust-
zijn’. Het ‘ik’ verdampt en er ontstaat stra-
lende sereniteit. Samyutta-nikaya verhaalt:

Ananda zag Sariputra in de verte aan-
komen en zei tegen hem: ‘Sereen en zuiver en

stralend is uw gezicht. In welke toestand hebt
u vandaag verkeerd?’ Sariputra antwoordde:

‘Ik ben alleen geweest in dhyana; en nooit
kwam de gedachte in mij op: Ik ben het aan

het bereiken! Ik heb het bereikt! Ik ben er uit
tevoorschijn gekomen!’

Dit alleenzijn is echter geen toestand van
onverschilligheid, isolatie of het zich afsnij-
den van deze wereld van pijn en lijden,
zoals soms ten onrechte wordt veronder-
steld, maar een toestand van actief, onper-
soonlijk, mededogend handelen, van een
‘krachtige medewerker van de natuur’ zijn.
In deze staat van alleenzijn ontstaat de
eeuwigdurende vreugde van het één zijn
met alle leven. De mystieke dichter
Rabindranath Tagore zingt in een van zijn
gedichten:

‘Dezelfde levensstroom die dag en nacht
door mijn aderen stroomt, stroomt door de

wereld en danst in ritmische maten. Het is
hetzelfde leven dat vreugdevol door het stof

van de aarde schiet in talloze grassprieten en
dat uitbarst in tumultueuze golven van blade-

ren en bloemen…

Ik voel dat mijn ledematen glorieus

worden door de aanraking van deze levens-
wereld.’

Alleenzijn begint aldus ‘éénzijn’ te
worden. Ik heb de neiging hier Krishnaji
aan te halen, uit zijn Commentaries on

Living:

‘Het denken was volkomen alleen. Het was
niet eenzaam, geïsoleerd, ingesloten binnen

zijn eigen gedachten, maar alleen, onaan-
geraakt, onbesmet. Het was niet afzijdig en

veraf, afgezonderd van de dingen van de
aarde. Het was alleen, en toch samen met

alles. Omdat het alleen was, was alles er
(deel) van. …Dit alleenzijn kende geen afge-

scheidenheid, geen verdeeldheid. De bomen,
de stroom, de dorpelingen die elkaar in de

verte toeriepen, alles bevond zich binnen dit
alleenzijn.’

Zulk alleenzijn is een staat van uiterste
zuiverheid. St. Alphonsus Liguri heeft eens
geschreven: De zilversmid wist wanneer
het proces van zuivering voltooid was
doordat hij zijn eigen beeltenis in het zilver
weerspiegeld zag. Proberen wij onszelf te
zuiveren om de Opperste Zilversmid in
staat te stellen Zijn eigen beeltenis in ons
te zien? Blijvende vreugde wacht geduldig
op ons allen.

Uit: The Theosophist, september 2000
Vertaling: A.M.I.
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Laya - het nulpunt
– H.P. Blavatsky

Sloka 1

DE EEUWIGE MOEDER (ruimte),

GEWIKKELD IN HAAR ALTIJD
ONZICHTBARE GEWADEN, HAD

OPNIEUW ZEVEN EEUWIGHEDEN
GESLUIMERD. 1

Vraag: Abstracte ruimte wordt in de Proloog

als volgt verklaard:

…Absolute eenheid kan niet overgaan in
oneindigheid, want oneindigheid voor-
onderstelt de onbegrensde uitbreiding van
iets en de duur van dat ‘iets’; en het ene AL

is net zo als de Ruimte – die er op deze
aarde of op ons bestaansgebied de enige
verstandelijke en fysieke voorstelling van is
– noch een object noch een subject van
waarneming. Als men kon veronderstellen
dat het Eeuwige Oneindige Al, de Alomte-
genwoordige Eenheid, in plaats van in
Eeuwigheid te zijn, door periodieke mani-
festatie een veelvoudig Heelal of een
meervoudige persoonlijkheid zou worden,
dan zou die Eenheid ophouden er een te
zijn. Locke’s opvatting dat ‘zuivere Ruimte
noch in staat is tot weerstand, noch tot
beweging’ – is onjuist. Ruimte is noch een
‘onbegrensde leegte’, noch een ‘voorwaar-
delijke volheid’, maar beide: zij is immers
op het gebied van de absolute abstractie de
altijd-onkenbare Godheid, die alleen voor
het eindige verstand leegte is en op het
gebied van mayavische waarneming het
Plenum, de absolute Bevatter van al wat is,
gemanifesteerd of niet: zij is dus dat
ABSOLUTE AL. Er is geen verschil tussen
het ‘In Hem leven wij, bewegen wij en zijn
wij’ van de Christelijke Apostel, en het
‘Het Heelal leeft in, komt voort uit en zal
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terugkeren tot Brahma (Brahm�)’ van de
Hindoe Rishi: want Brahma (onzijdig), het
niet-gemanifesteerde, is dat Heelal in

abscondito en Brahm�, het gemanifesteer-
de, is de Logos, mannelijk-vrouwelijk
gemaakt in de symbolische orthodoxe dog-
ma’s. De God van de Apostel-Ingewijde en
van de Rishi is zowel de Ongeziene als de
Zichtbare RUIMTE. Ruimte wordt in de
esoterische symboliek de ‘Eeuwige Moe-
der-Vader met Zeven Huiden’ genoemd.
Deze bestaat van haar ongedifferentieerde
tot haar gedifferentieerde oppervlak uit
zeven lagen.

‘Wat is het dat was, is en zal zijn, of er
een Heelal is of niet, of er goden zijn of
niet?’ vraagt de esoterische Senzar
catechismus. En het gegeven antwoord is:
RUIMTE. 2

Vraag: Maar waarom wordt de Eeuwige

Ouder, Ruimte, aangeduid als vrouwelijk?

Antwoord: Niet in alle gevallen, want in
bovenstaande passage wordt Ruimte de
‘Eeuwige Moeder-Vader’ genoemd; maar
wanneer er zo over gesproken wordt is de
reden daarvoor dat ofschoon het onmoge-
lijk is om Parabrahm te definiëren, wij, als
wij eenmaal spreken over dat eerste iets
dat gedacht kan worden, het moeten
behandelen als een vrouwelijk principe. In
alle kosmogonieën werd de eerste differen-
tiatie gezien als vrouwelijk. Het is
Mulaprakriti die Parabrahm verbergt of
versluiert; Sephira het licht dat emaneert
uit Ain-Soph; en bij Hesiodus is het Gaia
die uit Chaos voortkomt, voorafgaand aan
Eros (THEOG. IV; 201-246). Dit wordt
herhaald in alle opeenvolgende en minder
abstracte materiële creaties, zoals blijkt bij
Eva, geschapen uit de rib van Adam, enz.
Het zijn de goden en godinnen die als
eerste komen. De eerste emanatie wordt
de onbevlekte Moeder, uit wie alle goden
voortkomen, of de geantropomorfiseerde
scheppende krachten.

Wij moeten de mannelijke of vrouwelijke
soort (als naam) aannemen, want wij
kunnen niet het onzijdige het gebruiken.
Strikt genomen kan er uit HET niets voort-

komen, noch een uitstraling noch een
emanatie.

Vraag: Is deze eerste emanatie identiek
aan de Egyptische Neith?

Antwoord: In werkelijkheid staat hij
boven Neith, maar in een betekenis of in
een lager aspect is hij Neith.

Vraag: Is het HET zelf dan niet de ‘Eeuwi-

ge Moeder-Vader met Zeven Huiden’?

Antwoord: Zeer zeker niet. In de
Hindoe filosofie is het HET Parabrahm, dat
wat voorbij Brahm� is, of, zoals het nu in
Europa genoemd wordt, het ‘onkenbare’.
De ruimte waarover wij spreken is het
vrouwelijk aspect van Brahm�, het manne-
lijke. Bij de eerste trilling van differentia-
tie, begint het Subjectieve te emaneren, of
als een schaduw in het Objectieve te
vallen, en wordt het wat de Moeder Godin
genoemd werd. Hieruit komt de Logos
voort, de Zoon en Vader God tegelijker-
tijd, beiden ongemanifesteerd, de een de
Potentialiteit, de ander de Potentie. Maar
eerstgenoemde moet niet verward worden
met de gemanifesteerde Logos, ook wel in
alle kosmogonieën de ‘Zoon’ genoemd.

Vraag: Is de eerste differentiatie van het
absolute HET altijd vrouwelijk?

Antwoord: Alleen als stijlfiguur; in de
strikte filosofie is het geslachtsloos; maar
het vrouwelijk aspect is het eerste dat het
aanneemt in de menselijke idee, de daar-
opvolgende materialisatie in elke filosofie
hangt af van de graad van spiritualiteit van
het ras of de natie die het systeem produ-
ceerde. Bijvoorbeeld: in de Kabbala van de
Talmoedisten wordt HET genoemd
AIN-SOPH, de eindeloze, de grenzeloze, de
oneindige (waarbij het attribuut altijd
negatief is); toch wordt verwezen naar het
absolute Principe als Hij!! Hieruit, uit deze
negatieve, Grenzeloze Cirkel van Oneindig
Licht, emaneert de eerste Sephira, de
Kroon, die de Talmoedisten ‘Tora’
noemen, de wet, waarbij zij uitleggen dat
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zij de vrouw is van Ain-Soph. Dit is een
duchtig antropomorfiseren van het
Spirituele.

Vraag: Is dit hetzelfde in de Hindoe filoso-

fieën?

Antwoord: Precies het tegenovergestel-
de. Want als wij kijken naar de Hindoe
kosmogonieën zien wij dat Parabrahm
daarin niet eens genoemd wordt, maar
alleen Mulaprakriti. Deze laatste is, om
het zo te zeggen, de voering of het aspect
van Parabrahm in het onzichtbare univer-
sum. Mulaprakriti betekent de Wortel van
de Natuur of de Materie. Maar Parabrahm
kan niet de ‘Wortel’ genoemd worden,
want het is de absolute ‘Wortelloze Wortel’
van alles. Daarom moeten wij beginnen
met Mulaprakriti, of de Sluier van dit on-
kenbare. Hier zien we weer dat de eerste
de Moeder Godin is, de weerspiegeling of
de subjectieve wortel, op het eerste niveau
van Substantie. Dan volgt, voortkomend
uit, of liever verblijvend in, deze Moeder
Godin, de ongemanifesteerde Logos, hij
die zowel haar Zoon als tegelijkertijd
Echtgenoot is , genaamd de ‘verborgen
Vader’. Hieruit komt voort de eerste gema-
nifesteerde Logos, of Geest, en de Zoon
uit wiens substantie de Zeven Logoi ema-
neren. De synthese hiervan, gezien als een
collectieve Kracht, wordt de Architect van
het Zichtbare Universum. Zij zijn de
Elohim van de Joden.

Vraag: Welk aspect van Ruimte, of de

onbekende godheid, in de Veda’s genaamd
‘DAT’, dat verderop genoemd wordt, wordt

hier de ‘Eeuwige Ouder’ genoemd?

Antwoord: Het is de Vedantijnse
Mulaprakriti, en de Svabhavat van de
boeddhisten, of dat androgyne ‘iets’ waar-
over wij spraken, dat zowel gedifferen-
tieerd als ongedifferentieerd is. In zijn
eerste principe is het een zuivere abstrac-
tie, die pas gedifferentieerd wordt wanneer
het in de loop der tijd getransformeerd
wordt tot Prakriti. Wanneer het vergeleken
wordt met menselijke principes, komt het

overeen met Boeddhi, terwijl Atma zou
overeenkomen met Parabrahm, Manas
met Mahat enzovoorts.

Vraag: Wat zijn dan de zeven lagen van

Ruimte, daar wij in de ‘Proloog’ lezen over
de ‘Moeder-Vader met Zeven Huiden’?

Antwoord: Plato en Hermes Trismegistus
zouden dit beschouwd hebben als de God-
delijke Gedachte, en Aristoteles zou dit
‘Moeder-Vader’ gezien hebben als het ‘ge-
brek’ aan stof. Het is datgene wat de zeven
zijnsniveaus zal worden, te beginnen met
het spirituele, en dat door het psychische
naar het materiële niveau gaat. De zeven
gedachtenniveaus of de zeven bewustzijns-
toestanden komen overeen met deze
niveaus. Al deze zeventallen worden
gesymboliseerd door de ‘Zeven Huiden’.

Vraag: De goddelijke ideeën in het Godde-
lijk Denken? Maar het Goddelijk Verstand

bestaat nog niet.

Antwoord: Het Goddelijk Verstand is (er
al), en moet er ook zijn, voordat differen-
tiatie plaatsvindt. Het wordt de Goddelijke
Ideatie genoemd, die eeuwig is in zijn
Potentialiteit en periodiek in zijn Potentie,
wanneer hij Mahat, Anima Mundi of Uni-
versele Ziel wordt. Maar bedenk dat, hoe u
het ook noemt, elk van deze begrippen zijn
meest metafysische, meest materiële en
ook tussenliggende aspecten heeft.

Vraag: Wat is de betekenis van de term

‘Altijd onzichtbare gewaden’?

Antwoord: Het is natuurlijk, net als
iedere allegorie in de oosterse filosofieën,
een figuurlijke uitdrukking. Misschien is
het de hypothetische Protyl waarnaar Pro-
fessor Crookes op zoek is, maar die zeker
nooit te vinden is op deze aarde of op dit
niveau. Het is de ongedifferentieerde sub-
stantie of spirituele stof.

Vraag: Is het wat ‘Laya’ genoemd wordt?
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Antwoord: ‘Gewaden’ en al zijn in de
Laya toestand, het punt vanwaar of waarop
de primordiale substantie begint te diffe-
rentiëren en aldus het universum, en alles
wat daarin is, geboren laat worden.

Vraag: Worden de ‘onzichtbare gewaden’

zo genoemd omdat zij niet objectief zijn met
betrekking tot enige differentiatie van bewust-

zijn?

Antwoord: Zeg liever, onzichtbaar voor
het eindige bewustzijn, als zulk bewustzijn
mogelijk zou zijn in dat stadium van evolu-
tie. Zelfs voor de Logos is Mulaprakriti
een sluier, de Gewaden waarin het Absolu-
te gewikkeld is. Zelfs de Logos kan het
Absolute niet waarnemen, zeggen de
Vedantijnen. 3

Vraag: Is Mulaprakriti de juiste term om te

gebruiken?

Antwoord: De Mulaprakriti van de
Vedantijnen is de Aditi van de Veda’s. De
Vedanta filosofie betekent letterlijk ‘het
einde of de Synthese van alle kennis’. Nu
zijn er zes scholen van Hindoe filosofie, die
echter bij nader onderzoek volkomen met
elkaar in overeenstemming blijken te zijn
qua substantie. Fundamenteel zijn zij iden-
tiek, maar er is zo’n rijkdom aan namen,
zo’n hoeveelheid bijzaken, details en ver-
sieringen – waarin sommige emanaties hun
eigen vaders zijn, en vaders geboren
worden uit hun eigen dochters – dat men
erin verdwaalt als in een oerwoud. Vertel
een Hindoe alles wat je wilt vanuit het eso-
terisch standpunt en als hij dat wil kan hij,
op grond van zijn eigen particuliere sys-
teem, alles wat u wilt weerleggen of ontze-
nuwen. Ieder van de zes scholen heeft zijn
eigen bijzondere visie en termen. Aldus is
er, tenzij de terminologie van een der scho-
len aangehouden wordt en in de hele dis-
cussie gebruikt wordt, een groot risico van
misverstanden.

Vraag: Dan wordt dezelfde identieke term

gebruikt in een volkomen verschillende bete-
kenis door verschillende filosofieën? Bijvoor-

beeld, Boeddhi heeft een betekenis in het

Esoterische en een volkomen andere in de
Sankhya filosofie, nietwaar?

Antwoord: Precies, en een volkomen
verschillende betekenis in de Vishnu
Purana, die het heeft over zeven Prakriti’s
die emaneren uit Mahat. De laatsten
worden Maha-Boeddhi genoemd. Maar
fundamenteel zijn de ideeën hetzelfde,
ofschoon de termen verschillen per school,
en de juiste betekenis verloren gaat in deze
doolhof van personificaties. Het zou mis-
schien het beste zijn om een nieuwe
nomenclatuur voor onszelf te bedenken.
Maar door de armoede van de Europese
talen, vooral het Engels, wat betreft filoso-
fische termen, zou deze onderneming wat
moeilijk worden.

Vraag: Zou de term ‘Protyle’ niet gebruikt

kunnen worden om de Laya toestand weer te
geven?

Antwoord: Nauwelijks; de ‘Protyle’ van
Professor Crookes wordt waarschijnlijk
gebruikt om homogene materie op het
meest stoffelijk gebied van alle aan te
duiden, terwijl de substantie die gesymboli-
seerd wordt door de ‘Gewaden’ van de
‘Eeuwige Moeder’ op het zevende niveau
van de stof ligt als je naar boven telt, of
liever van buitenaf naar binnen. Dit kan
nooit ontdekt worden op het laagste, of
liever buitenste en stoffelijke niveau.

Vraag: Is er dan, op elk van de zeven

niveaus, stof die relatief homogeen is voor
ieder niveau?

Antwoord: Inderdaad, maar zulke stof is
alleen homogeen voor diegenen die op
hetzelfde niveau van perceptie zijn; zodat
als de Protyle van de moderne wetenschap
ooit ontdekt wordt, hij alleen voor ons
homogeen zal zijn. De illusie kan wel enige
tijd duren, misschien tot het zesde ras,
want de mensheid verandert voortdurend,
fysiek en mentaal, en laten wij hopen ook
spiritueel, terwijl zij zichzelf steeds meer
perfectioneert in ieder ras en subras.
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Vraag: Zou het niet een grote vergissing

zijn om enige term te gebruiken die door
wetenschappers gebruikt is in een andere

betekenis? Eens had protoplasma bijna
dezelfde betekenis als Protyle, maar die bete-

kenis is nu beperkter geworden.

Antwoord: Dat zou het zeker; maar de
Hyle van de Grieken gold zeker niet voor
de stof op dit niveau, want zij namen het
over van de Chaldeese kosmogonie, waar
zij in een bijzonder metafysische zin werd
gebruikt.

Vraag: Maar het woord Hyle wordt nu

gebruikt door de materialisten om bijna het-
zelfde idee uit te drukken als dat waarop wij

de term Mulaprakriti toepassen.

Antwoord: Dat mag zo zijn; maar Dr.
Lewins en zijn zes dappere Hylo-Idealisten
zijn deze mening nauwelijks toegedaan,
want in hun systeem wordt de metafysische
betekenis volkomen genegeerd en uit het
oog verloren.

Vraag: Is dan misschien Laya toch de

beste term om te gebruiken?

Antwoord: Toch niet, want Laya bete-
kent niet een bijzonder iets op het een of
andere niveau, maar bedoelt een toestand
of conditie. Het is een Sanskriet term, die
de idee overbrengt van iets in een ongedif-
ferentieerde en onveranderlijke staat, een
nulpunt waarin alle differentiatie ophoudt.

Vraag: De eerste differentiatie zou de stof

voorstellen op zijn zevende niveau: moeten
wij dan niet veronderstellen dat de Protyle

van Professor Crookes ook stof is op het
zevende niveau?

Antwoord: De ideale Protyle van Profes-
sor Crookes is stof in de staat die hij het
‘nulpunt’ noemt.

Noten

1 De Geheime Leer, H.P. Blavatsky, Deel I,
Proloog, p.38, Theosophical University Press,
Pasadena, Den Haag, München, Nieuwe
vertaling 1988.
2 Idem.
3 Zie de vier lezingen van Subba Row, Studies
in de Bhagavad Gita.

Uit: Transactions of the Blavatsky Lodge

Vertaling A.M.I.
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Het denken is als een spiegel:
bij het weerkaatsen verzamelt het stof.

Het heeft de zachte adem van Ziele-wijsheid nodig
om het stof van onze begoochelingen weg te blazen.
Tracht, beginner, uw denken en Ziel te versmelten.

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



Resolutie over de Vrijheid
van Denken
– Mary Anderson

In een vraag-en-antwoord sessie tijdens

een in Slovenië gehouden zomerschool
werd de vraag gesteld: ‘Heeft de Resolu-

tie over Vrijheid van Denken ooit tot enige
moeilijkheden geleid?’

De meesten van ons kennen de Resolutie
over de Vrijheid van Denken die is aan-
genomen door de General Council van de
Theosophical Society. Zij wordt in elk
nummer van de Theosophist afgedrukt en
ook in vele nationale tijdschriften.

De Vrijheid van Denken wordt vaak één
van de twee pijlers genoemd waarop de
T.S. berust, waarbij de tweede pijler Broe-
derschap is. Deze twee pijlers lijken mis-
schien elk een tegengestelde kant op te
wijzen, maar zij zijn in feite complemen-
tair, zoals het Chinese Yin en Yang.

Elke mondelinge of geschreven resolutie,
hoe zorgvuldig ze ook is verwoord, kan
natuurlijk misverstaan worden en leiden
tot eenzijdige conclusies, als zij niet in haar
geheel gelezen wordt. Zo is er het gevaar
dat vrijheid van denken, indien geciteerd
buiten de context van de Resolutie, ertoe
zou kunnen leiden dat twee of meer
mensen er tegengestelde meningen op na
houden die resulteren in een vijandige
houding ten opzichte van elkaar. Dit
gevaar werd echter onderkend in de Reso-
lutie waarin staat dat, hoewel men vrij is
om er de mening op na te houden die men
verkiest, men niet vrij is om die aan
iemand anders op te dringen. Deze consi-
deratie voor anderen is een weerspiegeling
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van het beginsel van broederschap die een
gevoel van verwantschap impliceert niet
alleen met degenen die het met ons eens
zijn maar ook met hen die het met ons
oneens zijn. We kunnen proberen deze
laatsten te begrijpen en, als we dat niet
kunnen, ze tenminste te accepteren; ons
motto moet zijn leven en laten leven in een
geest van welwillendheid en betrokkenheid
maar niet van bemoeizucht. We zijn met
iedereen verbonden. Een oudere dame
vroeg eens aan haar dominee of zij haar
‘geliefden’ na de dood weer zou ontmoe-
ten, en het antwoord dat zij kreeg was ‘Ja,
lieve mevrouw, maar ook de anderen!’
(Een theosoof zou een vraag hebben
kunnen stellen over ontmoetingen in toe-
komstige levens!)

Vrijheid van denken zou echter tot een
ander gevaar kunnen leiden – voor de
Society zelf. Sommige leden kunnen zich
door hun eigen persoonlijke meningen
laten leiden of door die welke hen aan-
spreken, vaak vergaard uit leringen die
door andere verenigingen gepropageerd
worden en die soms oorspronkelijk ten
dele gebaseerd zijn op theosofische lerin-
gen. Zulke leden kunnen allerlei richtingen
uitgaan en daarbij hardnekkig volhouden
dat ze ‘theosofie’ bestuderen. (Veel New
Age bewegingen zeggen dat ze zich beroe-
pen op mevrouw Blavatsky die wel de
‘grootmoeder van de New Age’ is
genoemd. Maar kan een grootmoeder
verantwoordelijk worden gehouden voor
de overtuigingen en daden van haar
kleinkinderen?) Er is zelfs een gevaar dat
de Theosophical Society plaatselijk door
zulke bewegingen en hun vertegenwoordi-
gers kan worden ‘gekidnapt’, zoals inder-
daad in verscheidene loges en landelijke
afdelingen is gebeurd.

Het was misschien juist met het oog op
zulke gevaren dat de General Council van
de Theosophical Society nog een Resolutie
aannam, getiteld Vrijheid van de Vereniging.
Het is de moeite waard deze hier in haar
geheel te citeren, daar zij vaak vergeten
wordt:

“De T.S., hoewel zij samenwerkt met alle

andere organisaties wier doelstellingen en
activiteiten zulk een samenwerking mogelijk

maken, is en moet blijven een organisatie die
geheel onafhankelijk daarvan is, aan geen

andere doelstellingen toegewijd dan haar
eigen, en gericht op het ontwikkelen van haar

eigen werk in de ruimste en meest omvat-
tende zin, om in de richting te gaan van haar

eigen doel dat geformuleerd is in haar doel-
stellingen. Zij houdt zich bezig met die doel-

stellingen en met die Goddelijke Wijsheid die
in abstracto impliciet aanwezig is in de naam

The Theosophical Society.
Aangezien Universele Broederschap en de

Wijsheid ongedefinieerd en onbegrensd zijn
en aangezien er een volledige vrijheid van

denken en handelen bestaat voor ieder
afzonderlijk lid van de Society, streeft de

Society ernaar steeds haar eigen kenmer-
kende en unieke karakter te handhaven door

vrij te blijven van banden of vereenzelviging
met enige andere organisatie.”

We vinden hierin niet alleen waarschu-
wingen maar ook wat aanwijzingen van
praktische aard: de Society moet ‘gericht
zijn op het ontwikkelen van haar eigen werk
en in de richting gaan van haar eigen doel’.
Wat is dat werk en wat is dat doel? Er
wordt verwezen naar de Doeleinden van
de Society en naar de ‘Goddelijke Wijs-
heid’ – Theosofie – waarbij de laatstge-
noemde echter ‘ongedefinieerd en
onbegrensd’ is. Dit betekent niet dat
zomaar ‘alles’ Theosofie is (hoewel voor
ons Theosofie alles kan zijn!), maar het
weerhoudt iemand er misschien van te
zeggen dat ‘Theosofie is wat ik zeg dat het
is!’

Om mevrouw Blavatsky te citeren:

‘De T.S. werd gevormd als een hulp om de

mensen te doen zien dat er zoiets als Theoso-
fie bestaat en hen te helpen zich ernaar op te

heffen door haar eeuwige waarheden te
bestuderen en op te nemen.’ (De Sleutel tot

de Theosofie, blz. 53)

Het werk van de T.S. is dus Theosofie,
het bestuderen en zich eigen maken ervan,
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met als oogmerk het helpen van de mens-
heid, hoewel Theosofie ongedefinieerd is.
Hoe zouden we haar kunnen definiëren?
Zoals Sri Ram schreef:

Hoe kunnen we een Wijsheid definiëren
die tot het leven zelf behoort en daarom

levend is en ademt, waarin de diepten
aanwezig zijn die behoren tot wat we Geest

noemen, welke subtieler is dan het meest
subtiele denkvermogen kan bevatten? (The

Theosophist, oktober 1964)

Toch kan men van sommige fundamente-
le beginselen, die universeel zijn in hun
bereik en in abstracte termen verwoord
worden, zeggen dat het ‘theosofische
beginselen’ zijn. Zulke beginselen worden
op verscheidene wijzen naar voren
gebracht, zoals in de ‘drie fundamentele
Grondstellingen’ in het Voorwoord van De

Geheime Leer, de ‘drie Grote Waarheden’
die opgesomd worden in Licht op het Pad,
enz. Je kunt ze ook op andere wijze naar
voren brengen. Iedere lijst van zulke begin-
selen zal beginnen met de fundamentele
innerlijke Eenheid van al het bestaande.
Andere beginselen zullen volgen, zoals die
van de Ene Wet (die impliceert dat gerech-
tigheid altijd zal zegevieren), van voortdu-
rende beweging, van evolutie.

Wat niet in overeenstemming is met
zulke beginselen en hun hele wezen
kunnen we in alle eerlijkheid als
‘niet-theosofisch’ bestempelen. Individuele
personen, zelfs leden, die een goeroe
hebben, kunnen claimen dat hij hun karma
kan wegnemen. Er kan hun verteld worden
dat zij volkomen recht hebben op hun
geloof, maar dat zij het niet moeten ver-
kondigen als zijnde ‘theosofisch’, aan-
gezien het volkomen in strijd is met het
fundamentele beginsel van gerechtigheid.
Anderen kunnen het bijgeloof aanhangen

dat een mens als een dier kan worden
wedergeboren. Dat mogen ze geloven, als
zij dat willen, maar ze moeten niet verkla-
ren dat het een ‘theosofische lering’ is,
aangezien het in strijd is met het hele con-
cept van voortschrijdende evolutie.

Het mag misschien kleingeestig en aan-
matigend lijken van ons om vast te leggen
wat ‘theosofisch’ is en wat niet, maar we
kunnen vaak, bijvoorbeeld in onze loges,
geconfronteerd worden met bepaalde situ-
aties die in alle vriendschap vragen om een
duidelijke verklaring in de geest van wat
hiervoor werd aangegeven.

Uit de Universele Beginselen die hierbo-
ven genoemd werden zijn bepaalde theo-
rieën afgeleid, zoals gedetailleerde
uiteenzettingen over de aard van de
‘Zeven Stralen’, beschrijvingen van
engelen, enz. Ik denk dat we moeten ver-
mijden zulke theorieën als ‘waarheden’ te
behandelen. Het blijven theorieën, interes-
sant en misschien voor ons persoonlijk
aanvaardbaar, maar niet om dogmatisch in
te geloven of om aan anderen op te drin-
gen. We moeten ervoor waken dat we zelfs
Universele Beginselen niet dogmatisch
behandelen!

We wandelen op het scherp van de snede
niet alleen tussen Vrijheid van Denken en
Broederschap, maar ook tussen de glorie
van Goddelijke Wijsheid en onze steeds
weer onvolmaakte pogingen om haar in
woorden (en in ons leven) tot uitdrukking
te brengen doordat we in de verleiding
komen om ‘het vast te leggen’.

Maar geldt dat ook niet voor het leven
zelf? Bestaat dat ook niet uit paradoxen –
raadsels die de logica niet voor ons kan
oplossen?

Uit: The Theosophist, september 2000
Vertaling: Louis Geertman
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De geheime wereld van

James Ensor, Ensors behekste

jonge jaren [1860-1893] ,
door John Gheeraert, uitgeverij
Houtekiet, Antwerpen, ISBN 90
5240602 2.

De schilder James Ensor
(1860-1949) heeft het zijn bio-
grafen niet gemakkelijk gemaakt.
Hij heeft zoveel legenden over
zichzelf de wereld ingestuurd
dat het nauwelijks doenbaar is
realiteit van fictie te onderschei-
den. Was Ensor een pathologi-
sche leugenaar? Of waren zijn
zelfverzonnen levensverhalen
een romantische manier om zich
te beschermen tegen de jaren-
lange miskenning van zijn uitzon-
derlijk talent en de vaak
troosteloze en eentonige werke-
lijkheid van zijn ouderlijk huis?
Ensor heeft de bronnen van zijn
beeldmateriaal altijd geheim
gehouden, vooral met betrek-
king tot het satanische karakter
van veel van zijn schilderijen,
etsen en tekeningen.

John Gheeraert, de schrijver
van bovenvermeld boek, net als
James Ensor geboren en getogen
in Oostende, ontdekte dat ook
Helena Blavatsky, medestichtster
van de Theosofische Vereniging,

tussen 1886 en 1887 een klein
jaar verbleef in de “Koningin der
Badsteden”. Hier schreef zij
grotendeels haar boek De

Geheime Leer, de bijbel van de
theosofen.

Uit Gheeraerts onderzoek
blijkt dat Ensor in zijn creatiefste
periode veel aan de esoterische
werken van Blavatsky heeft
ontleend. De auteur onthult in
dit boek bovendien dat Ensor
goed bevriend was met een
andere theosofe, Alexandra
David- Neel. Zij zou later roem
oogsten als Azië- reizigster.

Deze nieuwe bronnen leveren
totaal onverwachte inzichten op
over een schilder van wie het
leven doorgaans als “saai” wordt
afgedaan.

Tegelijk weet de schrijver
overtuigend te verklaren waar-
om zoveel vroege meesterwer-
ken van de schilder “behekst”
lijken te zijn.

James Ensor was niet de enige
kunstschilder die door Blavatsky
beïnvloed werd. Andere voor-
beelden zijn Wassili Kandinsky,
Pieter Mondriaan, Paul Klee en
Paul Gauguin ( zie hiervoor Het

bijzondere leven en de invloed van

Helena Blavatsky door Sylvia
Cranston). Wat Mondriaan
betreft bevestigde zijn vriend
Michel Seuphor dat de invloed
groot was, maar dat de schilder
die inspiratie poogde te verber-
gen, vooral in zijn tweede schil-
derperiode in Amerika.

Het geval Wassili Kandinsky is
even intrigerend. Deze zoon van
een rijke Russische zakenman
was slechts zes jaar jonger dan
Ensor. Kandinsky bezocht het
atelier van de Oostendse schil-
der in de lente van 1929. De
Italiaanse kunsthistoricus Fran-
cesco Arcangeli vestigde in

Hommage à James Ensor (ed.
Brepols, p. 68) de aandacht op
de invloed van Ensor op de schil-
der Kandinsky, terwijl beide
schilders werden beïnvloed door
Blavatsky, een feit dat fascine-
rend is en een studie waard .

Van de vele grote moderne
kunstschilders die onder de
betovering van “de moeder van
de theosofie” raakten was Ensor
zeker de eerste. Net als Mon-
driaan heeft ook Ensor gepoogd
die invloed te verdonkerema-
nen, maar ongetwijfeld waren
zijn familieleden en ook som-
mige vrienden hiervan op de
hoogte.

In het artikel “À propos de
James Ensor” heeft Jules Du
Jardin in 1899 een tipje van de
sluier opgelicht en hierin situeert
hij Ensor in een esoterische
traditie.

De vermaarde Belgische
toneelschrijver Michel de Ghel-
derode, een vriend van Ensor,
beweerde op 5 april 1932 in zijn
voordracht “Visages et paysages
de la Flandre maritime” in het
Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel dat Ensors kunst in
zekere mate heiligschennend
was en dat het de emanatie
bevatte van de oude
Hebreeuwse Kabbala. Over die
Kabbala en het Joodse mysti-
cisme heeft Helena Blavatsky
heel wat gepubliceerd. (Een van
de belangrijkste stukken “The
Kabalah and the Kabalists at the
close of the nineteenth century”
werd waarschijnlijk in Oostende
geschreven, zie Collected

Writings , 1886-1887, Vol. VII, p.
250-268.)

Hoewel Ensor veel uit haar
geschriften in beeld bracht en
het antidogmatische en anti-
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katholieke karakter van haar leer
hem beviel, zal hij zich wel niet
als leerling van deze Russische
vrouw beschouwd hebben. Jules
Du Jardin zag hem als een scep-
tische spotvogel, want hij
schreef: “Nooit konden we een
van zijn werken bekijken,
zonder dat we zijn droge lachje
hoorden dat ons deed rillen; de
droom van een ongelovige, of zo
men wil van een ironische waar-
nemer” (Parijs 1899, “La
Plume”, p. 51).

Tot hier een korte inleiding op
dit boek, waarvan ik zelf vind dat
het niet mag ontbreken in de
boekenverzameling van een
onderzoeker van de theosofie.
Een aanrader om zelf op onder-
zoek te gaan naar de invloed van
de theosofie op de kunst en de
kunstenaars door deze wonder-
baarlijke vrouw met de naam
Helena Blavatsky.

Eddy Doms, Antwerpen

Science and the Sacred, Ravi
Ravindra, The Theosophical
Publishing House Adyar, 373 blz,
2000, ISBN 81-7059-380-8 (in-
gebonden), €12,25.

Ravi Ravindra is geboren en
opgegroeid in India en woont
vanaf 1966 in Canada. Hij is

professor in de vergelijkende
godsdienstwetenschappen en in
de natuurkunde aan de Dalhou-
sie Universiteit in Halifax.

Het boek bevat een verzame-
ling van 23 essays die in de afge-
lopen 25 jaar in diverse
tijdschriften zijn gepubliceerd.
De besprekingen zijn gebaseerd
op een begrip van de geschiede-
nis van de wetenschap en een
brede kennis van religieuze en
culturele overleveringen. De
auteur geeft een beschouwing
over de betrekking tussen
wetenschap en het spirituele.
Hoger dan het denkvermogen is
volgens Ravindra het spirituele.
Met het denkvermogen kan men
al wat tot het denken behoort
beoordelen, doch het spirituele
kan alleen maar doorvoelt
worden met de ‘spirit’ (mogelijk
te vertalen als de geest) (1
Korintiërs 2:11-14). Het gaat
erom het spirituele in een indi-
vidu tot ontplooiing te laten
komen (blz 21). Het denken is
begrensd en beperkt door de
wijzen van (be)oordelen, verge-
lijken, associëren, het geheugen
e.d. Met deze functies en kwali-
teiten is het denken beperkt.
Het denken is niet in staat direct
waar te nemen, en kan niet de
dingen zien zoals ze werkelijk
zijn (blz 74). Ravindra stelt dat
zowel wetenschap als het spiri-
tuele uniek zijn, immers zij
zeggen elk iets anders, en zij
vullen elkaar aan. Wat de samen-
leving nodig heeft is een inte-
gratie van beiden. Ravindra ijvert
voor een hogere wetenschap,
een wetenschap die zich bezig-
houdt met de hogere natuur van
de mens, met het doel en de
betekenis van de mensheid, met
transformatie en de wetmatig-
heid die hierop betrekking

hebben. Een wetenschap die, dit
in tegenstelling tot de moderne
wetenschap, aan de gevoelens
een belangrijke plaats toekent.

Een ontkenning van de
waarde en geldigheid van de
moderne wetenschap of van het
spirituele begrenst de mogelijk-
heden van een individu en van
de cultuur.

Ravinda vergelijkt de heden-
daagse wetenschap met het
spirituele. Voor de wetenschap
komt het hebben van een theo-
rie op de eerste plaats, en staan
de gegevens centraal die afgeleid
zijn van experimenten (in labora-
toria). Het hedendaagse weten-
schappelijk onderzoek kenmerkt
zich door manipulatie en
controle door de geleerden en
de technologen. De gevoelens
als een instrument voor het
verkrijgen van inzicht in de
hoogste kennis worden in de
hedendaagse wetenschap reso-
luut terzijde geschoven. De rela-
tie tussen wetenschap en het
spirituele schijnt verwoord te
worden als ‘hoe kan de spiritu-
ele energie gebruikt worden
voor een betere wetenschap die
zal leiden naar een bruikbaar-
dere technologie’. De spirituele
zienswijze gaat uit van de vraag-
stelling ‘op welke wijze kan de
wetenschap in dienst staan van
het spirituele’. Er is meer oog
voor het wezen van de dingen.
Het is het direct(intuïtief) zien
hoe men is. Het verdiepen en
het zuiveren van de gevoelens is
een vereiste om tot de hoogste
waarheid te komen. Hiertoe is
een nieuwe geboorte nodig, een
spirituele wedergeboorte, een
bewustzijnsverandering, de
opening van het derde oog, een
verdieping van de innerlijke
geloofsovertuiging, het inzien dat
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Waarheid een éénheid is van al
wat bestaat (blz 114 e.v.). Dit
alles gaat niet vanzelf. Iets in ons
moet veranderen. Herhaaldelijk
wijst Ravindra op de noodzaak
van een innerlijke en een uiter-
lijke (d.w.z. van de kosmos)
transformatie. Volgens de auteur
is dit het doel van de mensheid.
Een innerlijke transformatie is
het bewust interveniëren in de
natuur. Elk individu is vrij in deze
keuze. Is eenmaal gekozen voor
een innerlijke transformatie, dan
kan de mens als medewerker
van de natuur meehelpen aan de
transformatie van de natuur. De
manier waarop de wetenschap
beoefend wordt kan dienen als
een pad naar het mysterie van
de natuur. Eén van de essays
over Kepler, Galileo, Newton en
Einstein openbaart hun aspiraties
en toont veel begrip voor hun
werk als een benadering van het
spirituele. Ravindra verwijst in
dit verband naar Einstein, voor
wie de wetenschap een spiri-
tueel pad was. Voor Einstein
was het motief voor weten-
schappelijk onderzoek een
gevoel dat openstaat voor de
kosmos, een harmonie ziet in
alles en waarvoor de religie de
bron is. Het mysterieuze is,
volgens Einstein, het mooiste dat
ervaren kan worden en dat de
bron is van ware kunst en
wetenschap. Einstein heeft
opgemerkt ‘wetenschap zonder
religie is verlamd, religie zonder
wetenschap is verblind’. Volgens
de auteur is wat de hoogste
aspiratie van de geleerden zou
moeten zijn – het begrijpen van
de Goddelijke wijsheid door het
bestuderen van de natuur en het
ten dienste staan van de mens-
heid middels de technologische
toepassingen van de wetenschap

– verworden tot het beheersen
en exploiteren van de natuur ten
dienste van het militair-indus-
triële complex. Vandaar de
noodzaak van een herstel van de
spirituele waarden en het toe-
passen hiervan in de weten-
schappelijke praktijk. De hou-
ding van de meeste geleerden
wordt bepaald door het veron-
achtzamen van een innerlijke
zoektocht. Emoties, gevoelens
zoals liefde en mededogen
worden uitgesloten als instru-
menten voor wetenschappelijk
onderzoek. De benadering is
gericht op alles wat zich in de
buitenwereld bevindt. Volgens
de innerlijke benadering wordt
de theorie geverifieërd door
zelfwaarneming en innerlijke
ervaring. Ravindra betreurt het
dat veel jonge mensen zich rich-
ten op de een of andere weten-
schappelijke theorie wanneer
het aankomt op een persoonlijke
en sociale transformatie, in
plaats van direct naar zichzelf te
kijken en proberen te ontdek-
ken wat er getransformeerd kan
worden en waarom.

De auteur verwijst wat dit
betreft naar de volgende
uitspraak van Krishnamurti. Het
onderscheid tussen wat we
kunnen begrijpen en datgeen
waaraan de mens behoefte heeft
is zo ontstellend groot en heeft
betrekking op zulke volstrekt
verschillende dimensies van Zijn,
waardoor er geen pad is van hier
naar Daar. Maar volgens Ravin-
dra kunnen de beletselen voor
een natuurlijke groei opgeruimd
worden, en hij verwijst naar het
voorbeeld van de landbouwer
die zijn land bewerkt voor het
verkrijgen van een rijkere oogst.
Het kunnen volgen van het pad
hangt af van de wil van het

Hogere. Er kan aleen maar een
pad zijn van hier naar Daar, als
dit is voorbereid van Daar naar
hier (blz 295).

In de in het Engels geschreven
essays wordt de lezer gecon-
fronteerd met een filosofische
en een spirituele zienswijze.
Enkele artikelen zijn moeilijk
toegankelijk, maar toch wel
begrijpelijk wanneer kennis
wordt genomen van de inhoud
van het gehele boek. En dit is
zeker het geval wanneer gebruik
wordt gemaakt van de index
achter in het boek. Naar mijn
mening is het beslist de moeite
waard kennis van dit boeiende
boek te nemen. De aandachtige
lezer raakt meer en meer
doordrongen hoezeer het be-
oefenen van de wetenschap
verbonden is met de zoektocht
naar de waarheid en van het
bewandelen van het pad waar-
door een tipje van de sluier van
het mysterieuze, waarnaar we
trouwens allemaal op zoek zijn,
opgelicht wordt. In de essays
zijn bovendien een aantal actuele
gedachten te vinden die de lezer
kunnen wakkerschudden. Wat te
denken van de opmerking: ‘reli-
gie en het volgen van een spiritu-
eel pad kunnen onafhankelijk van
elkaar bestaan. Wat wij religie
noemen, is feitelijk een belem-
mering voor het volgen van een
spiritueel pad (blz 79)’. Dit laat-
ste is de moeite van het over-
denken waard. En voor de
geïnteresseerden in de boeken
van Fritjof Capra, o.a. De Tao van

Fysica, waarin gewezen wordt
op de overeenkomst tussen de
westerse wetenschap en de
oosterse tradities, zegt Ravindra:
‘we moeten ons niet laten
verleiden door oppervlakkige
overeenkomsten tussen
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bepaalde uitdrukkingen en para-
doxen van de moderne weten-
schap en de oude oosterse
gedachte. Zij verschillen volledig
van elkaar in hun werkwijzen,
bedoelingen, doeleinden en
gevolgen..(blz 231)’.

Voor hen die zich willen ver-
diepen in de relatie tussen theo-
sofie en de wetenschap, of in de
betrekking tussen de geheime
leer en de moderne wetenschap
kan het bestuderen van dit boek
worden aanbevolen.

Ton van Beek

Elfen, een subtiele realiteit,
door Dora van Gelder, uitgeverij
Allemedia. ISBN 90 77074 01 5,
172 p. Prijs €12,25.

Elfen, een subtiele realiteit is de
titel van een bijzonder boekje,
geschreven door Dora van
Gelder, ooit voormalig nationale
presidente van de Noord-
Amerikaanse sectie van de
Theosofische Vereniging. Ze
stelt zich ten doel een beschrij-

vend overzicht te geven van de
wereld der elfen en aanverwan-
te werelden uit het fijnstoffelijk
universum. En dat overzicht
geeft ze dan ook, in een onge-
veer 150 pagina’s lang verslag
waarin ze verschillende elfen-
typen karakteriseert.

Dit klinkt misschien allemaal
een beetje koud maar dat is
deze door Moment uitgegeven
bijdrage allerminst. Hoe moeilijk
de opdracht ook lijkt te zijn – de
elfen- en aanverwante werelden
zijn immers zo divers – toch
slaagt Dora van Gelder erin haar
uiteenlopende, sterk doorleefde
ervaringen op dit niveau van
onze aardse bestaanswereld in
een enigszins samenhangende
tekst op papier te zetten en
voor de komende generaties te
bewaren. Zonder een strikt
wetenschappelijke benadering
na te streven, getuigt haar
verslag van een minutieus oog
voor detail dat uitmondt in een
krachtige typering van deze fijn-
stoffelijke, levende wezens in
een levende, reële wereld.
Naast een algemene typering
van de elf, neemt ze ons mee
op reis naar verschillende
werelddelen waar ze de elfen-
typen, gerelateerd aan de
verschillende elementen, de
revue laat passeren. Meer dan
eens komt ze daarbij ook
terecht bij een beschrijving van
de engelen, die entiteiten die de
elfenwereld “besturen”. Echter,
de engelen worden slechts
behandeld in de mate dat dit
verhelderend werkt voor de

beschrijving van de elfenwereld
en dus niet als onderwerp op
zich. In totaliteit wordt de
eigenheid van het onderwerp
verrassend getrouw weerspie-
geld in de spontane, open
schrijfstijl die de schrijfster
hanteert.

Met dit boekje komt Dora van
Gelder tegemoet aan het derde
beginsel van onze vereniging: het
onderzoek van de latente ver-
mogens aanwezig in de mens en
de natuur. Immers, zo toont de
schrijfster aan, vereist het waar-
nemen van de elfenwereld een
bijzondere zintuiglijke gevoelig-
heid en een zuivere openheid
tot juist die andere dimensies die
onze wereld, in de brede bete-
kenis van het woord, rijk is. Dit
vooral ook omdat elfen juist
subtiele, gevoelsmatige wezens
zijn. Vaak gaan genoemde
gevoeligheid en openheid, op zo
natuurlijke wijze aanwezig in de
kindertijd, verloren naarmate
kinderen opgroeien tot volwas-
senen. Dora van Gelder heeft
deze echter tot in haar volwas-
senheid weten te bewaren en
was zo in staat een levende
getuigenis te brengen van juist
die latent aanwezige entiteiten
die de mensheid vaak nader
staan dan zij maar kan bevroe-
den.

Bij deze wil ik de lezers van
harte uitnodigen ook een duik te
nemen in de wonderlijke elfen-
wereld.

Sabine van Osta

Theosofia 103/3 � juni 2002 121

B o e k & p e r i o d i e k



Verslag voorjaarsdag

2 maart 2002, “De wor-

tels van de Kabbala” met

de heer H.J. Spierenburg

Met de aria “In diesen heil’gen
Hallen” door Sarastro uit
Mozarts Zauberflöte, gezongen
door Thomas Quasthoff, begon
op de zonnige zaterdag van 2
maart 2002 de door 105 deelne-
mers bezochte voorjaarsdag van
de Theosofische Vereniging in
Nederland, in de Besanthal in
Naarden.

Met nuchtere humor en met
zijn bekende boeiende verhaal-
trant leidde Henk Spierenburg
weer een veelomvattend onder-
werp in: de wortels van de
Kabbala.

Er waren twee hand-outs
beschikbaar, één van Henk Spie-
renburg en een fraai bibliogra-
fisch overzicht van literatuur
over de kabbala uit de collectie
van de Theosofische Bibliotheek
in de Tolstraat 154, 1074 VM
Amsterdam.

Onderstaand een indruk van
deze voorjaarsdag.

Dat oude geschriften gezien
moeten worden als waren het
fabels of legenden met een
symbolische betekenis, vaak
verwijzend naar bewustzijnstoe-
standen in de mens, kan niet
vaak genoeg benadrukt worden.
Het doel van die symboliek is
iets in de mens te ontsteken en
in werking te zetten. Aan ons de
taak om onze dogma’s los te
laten, door de symboliek heen te
breken en tot de essentie door
te dringen.

Het oude testament bestaat
onder meer uit de eerste vijf
“door Mozes geschreven” delen,

de Thora of Pentateuch, oor-
spronkelijk in het Hebreeuws.
De legende vertelt ons dat zij
gediend zouden hebben als een
soort blauwdruk bij het schep-
pen van de wereld. Zij zouden
geschreven zijn “met wit vuur
op zwart vuur”. De godheid,
overal immanent aanwezig, zich
niet bemoeiend met de wereld,
blijft zichzelf, en emaneert de
schepper, de logos, uit zichzelf
en zou via een pelgrimstocht
door zijn schepping, het minera-
len -, planten -, dieren - en
mensenrijk, verrijkt terugkeren
tot zichzelf: het in- en uitade-
men van de godheid, zoals dit
wordt aangeduid.

Van de Pentateuch is, volgens
de Aristeas-brief, een apocrief
geschrift, een Griekse vertaling
gemaakt door circa 70 Joodse
geleerden. De goddelijke
oorsprong zou zijn bewezen
doordat die 70 geleerden onaf-
hankelijk van elkaar precies
dezelfde vertaling maakten.
Door de zogenaamde Babyloni-
sche ballingschap werd het
Hebreeuws niet meer gekend,
behalve door de priesterklasse.
Hierdoor werd een Aramese
versie noodzakelijk. Met alle
versies en vertalingen door de
eeuwen heen is het duidelijk dat
alles wat uiteindelijk op schrift is
gekomen met het nodige voor-
behoud bekeken moet worden:
van eenduidigheid is geen
sprake.

De grondfiguur van de kabba-
listische boom is pas tussen de
zevende en tiende eeuw
ontstaan en pas in de Zohar
heeft deze zijn definitieve
gestalte gekregen.

Echter, zoekend naar de
wortels van de Kabbala, zou
kunnen worden geconcludeerd
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Agenda

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.

oktober 2002

12 t/m 19 European School te
Engeland, Tekels Park.

november 2002

16 en 17 Najaarsweekend



dat die al te vinden zijn in de
eeuwenoude overgedragen wijs-
heden, esoterische teksten van
rond het jaar 0, zo toont Henk
Spierenburg aan in zijn boek “De
Philonische geheime leer, De
Kabbala van Philo van Alexan-
drië” (Ankh Hermes ISBN
90-202-8558-0, €13.50).

In dit boek heeft Henk Spie-
renburg op grond van de door
hem geanalyseerde teksten de
kabbalistische boom gerecon-
strueerd en die paden vermeld
die hij in de teksten van Philo
van Alexandrië (levend van circa
15 voor Christus - circa 50 na
Christus) terug kon vinden.

Er werd deze dag kort
ingegaan op de betekenis van de
verschillende sephiroth, de
(konink)rijken, de ballen, of zoals
mevrouw Blavatsky het noemde,
de verschillende gebieden,
“planes”.

De kabbalistische boom is te
beschouwen als een schema van
zowel het universum als de
mens in zijn zevenvoudige
samenstelling.

De theosofie vergelijkt zo veel
mogelijk geloofsleren (tweede
doeleinde). De verdienste van
mevrouw Blavatsky is dat zij
naar de overeenkomsten zocht,

naar de bron van al die oude
wijsheden.

Deze dag heeft Henk Spieren-
burg een en ander nog eens
duidelijk voor ons neergezet,
met dit keer de kabbalistische
boom als invalshoek. Voor
nadere studie en overdenking zij
naar zijn boeken verwezen.
Henk, reuze bedankt!

Els Rijneker

Gewijzigd programma

zomerschool

“De Dynamiek van Heelheid”.
Datum: 12, 13 en 14 juli.
Vrijdag 12 juli zal vanaf 10 uur de
inschrijving plaats vinden en staat
de koffie voor u klaar!

Het programma van het
zomerweekend is enigszins
gewijzigd daar Mary Anderson,
international secretary, niet
aanwezig kan zijn.

Om 11.00 uur wordt het
weekend geopend en om 11.15
uur zal onze internationaal presi-
dente Radha Burnier een inlei-
ding houden getiteld: “Unity and
Diversity”. ‘s Middags zal Ali
Ritsema een lezing verzorgen
over “De dynamiek van heel-
heid”. Na de theepauze zijn er
gespreksgroepen gepland.
Vervolgens zal er een

vraag- en antwoordsessie plaats
hebben met Radha Burnier.

‘s Avonds houden we theoso-
fisch café.

Zaterdag 13 juli zal Hans Vincent
spreken over “Heelheid en inte-
graal denken”. Na de koffie-
pauze is er gelegenheid om met
hem van gedachten te wisselen
in een vraag- en antwoordsessie.
‘s Middags zal Fay van Ierlant
een talk houden over “Het heel-
heid principe” naar aanleiding
van het boek van Anna Lemkov.
Evenals de vorige dag zijn er na
de theepauze gespreksgroepen
gepland. De avond biedt een
programma van sacred dance
met Mayôl Kobald. Zij zal het
thema van de avond afstemmen
op de titel van het weekend.

Zondag 14 juli zal Femmie
Liezenga spreken over “Leven in
het hier en nu”. Na de koffie is
er dan weer plaats voor
gespreksgroepen. ‘s Middags
verzorgt Radha Burnier een
lezing die als titel draagt: “The
Art of Living”.
De dag wordt afgesloten met
een forum bestaande uit de
sprekers van het weekend.
Waar nodig, wordt gedurende
dit weekend voor vertaling
gezorgd.
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Concentreer de blik van uw ziel
op het ENE ZUIVERE LICHT,

het LICHT dat vrij is van aandoening
en gebruik uw gouden sleutel.

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



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

* 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.

e-mail: books@theosofie.nl

Boeken over de Bhagavad Gita

A. Besant: The Bhagavad Gita

- Samskrit text and English translation € 5,90
A. Besant & Bhagavan Das: The Bhagavad Gita

- Samskrit text, free translation, word-for-word
translation, introduction to Samskrit grammar
and complete word index € 11,34

A. Besant: Hints on the Study of the Bhagavad Gita € 4,99

G. Feuerstein: Introduction to the Bhagavad Gita

- Its Philosophy and Cultural Setting € 8,28

W.Q. Judge: De Bhagavad Gita - Het boek van devotie* € 7,94
W.Q. Judge: The Bhagavad Gita

- The Book of Devotion* € 7,26
W.Q. judge e.a.: Notes on the Bhagavad Gita* € 7,26

C. Keus: De Bhagavad Gita* € 11,12

N.C. Ramanujachary: An Enduring Phylosopher

- with a chapter ‘Subba Row
on “The bhagavad Gita”’ € 3,63

R. Ravindra: Yoga and the Teaching of Krishna - essays € 13,16

Sri Krishna Prem: The Yoga of the Bhagavad Gita* € 17,38

N. Sri Ram: The Way of Wisdom

- with 100 pages on “The Bhagavad Gita” € 18,45

T. Subba Row: Studies in de Bhagavad Gita
- met historisch overzicht, bijlagen,
bibliografie, woordenlijst en index € 15,88

T. Subba Row: Philosophy of the Bhagavad-Gita € 5,67
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