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Prinselijke woorden
– Radha Burnier

De Reith lezingen over duurzame
ontwikkeling die onlangs in Engeland

gehouden werden hebben tot veel
commentaar en publiciteit geleid

vanwege het onwrikbare en duidelijke
standpunt dat werd ingenomen door

Charles, de prins van Wales, tegen het
heersende, mechanistische beeld van de

natuur. Wanneer levensprocessen
beschouwd worden als niet meer dan

het getik van een gecompliceerde
machine, is er geen plaats voor morele

bezwaren over toepassing van wreedhe-
den of voor mededogen en spirituele

aspiratie. Aldus is onze wereldwijde
menselijke samenleving een slagveld

geworden waar machtige en intelligente
mensen arme en eenvoudige medemen-

sen uitbuiten en te slim af zijn.

Het homocentrische concept van het leven,
waar de mens overheen gegroeid had
moeten zijn in het licht van de voortschrij-
dende ontwikkeling van het denken, verer-
gert natuurlijk genadeloos egoïsme, maar
toch domineert het de menselijke activi-
teit. Het openen van de deur naar gevoel
voor het heilige zou het veranderen moe-
ten betekenen van de vertrouwde manier
van leven en de filosofie van hebben, heb-
ben, hebben, dat alles op aarde benut om
zichzelf te bevredigen. De erkenning van
een ruimer begrip van leven kan gezien
worden als een bedreiging voor de con-
sumptie-economie, net zoals de afschaffing
van de slavernij eens gezien werd als een
voorbode van economische ineenstorting.
Ofschoon wij nu net doen alsof wij in een
tijdperk van democratie leven, is de gelijk-
heid die dit tijdperk zegt voor te staan ver
verwijderd van de actualiteit.

Alleen respect voor het leven kan een
waar gevoel van gelijkheid teweegbrengen.
Gelijkheid van het soort waar de Bhagavad
Gita voor staat: de hond en de verschoppe-
ling, de geleerde en de machtige zijn gelijk
voor hem die waarlijk weet. Het leven is
kostbaar voor allen. Geluk en vrijheid zijn
het geboorterecht van allen. Een waarlijk
ethische en gelijkwaardige maatschappij
betekent dit feit erkennen en voelen dat
het goddelijk leven en liefde ‘allen omvat-
ten in één zijn’.
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De prins van Wales was duidelijk in zijn
beroep op zijn gehoor om: ‘een gevoel
voor het heilige opnieuw te erkennen in
ons omgaan met de natuurlijke wereld, en
met elkaar’:

Wanneer letterlijk niets meer als heilig
wordt gezien – omdat het beschouwd
wordt als synoniem met bijgeloof of op een
andere manier ‘irrationeel’ – wat is er dan
nog om ons ervan te weerhouden onze
hele wereld te zien als een of ander ‘groot
levenslaboratorium’, met mogelijk conse-
quenties op lange termijn?

De onvoorspelbare veranderingen in het
weer, het verschijnen van nieuwe ziekten,
de steeds breder wordende kloof tussen
arm en rijk zijn allemaal tekenen aan de
wand. De prins van Wales heeft terecht de
aandacht gevestigd op de noodzaak om
grenzen te stellen aan onze ambities als het
evenwicht, de orde en de harmonie in de
natuurlijke wereld behouden dienen te
blijven. Het verstoren van de orde in de
natuur betekent niet alleen het in gevaar
brengen van de diverse niet-menselijke
levensvormen, maar ook van de vooruit-
gang van de mensheid op lange termijn –
moreel, spiritueel en zelfs misschien fysiek.

Zoals de prins van Wales zei:
“Ons onvermogen of onze weigering te

aanvaarden dat er een leidende hand
bestaat, is er de oorzaak van dat de natuur
nu beschouwd wordt als een systeem dat
bestuurd kan worden al naar het ons
belieft, of als een last die vermeden moet
worden en gemanipuleerd, en waarbij alles
wat er gebeurt gefixeerd kan worden door
technologie en menselijk vernuft. …In dit
door technologie beheerst tijdperk is het
maar al te gemakkelijk te vergeten dat de
mensheid een deel van de natuur is en niet
daarvan gescheiden is.

Ongebreidelde begeerte naar kennis,
rijkdom, macht en gemak verduistert de
blik; het is als een oogziekte die het
bewustzijn van de uitgestrektheid en diepte
van het leven versluiert. Ook wetenschap-
pers lijden aan kortzichtigheid, onwrikbare
denkbeelden en vooroordelen. In de
wetenschap, evenals op andere gebieden,

reageert het orthodoxe denken ten aanzien
van alles wat onbekend is.” Het is niet ver-
rassend dat er een sterke reactie kwam op
de uitspraken van prins Charles. Men zegt
dat Richard Dawkins, die een vooraan-
staand materialist is, de voordracht ver-
wierp als onzinnig. Andere bekende
wetenschappers zagen het als niet meer
dan een epidemie van ‘new age’ bijgeloof
of nieuw heidendom, extreme mystiek,
enzovoorts.

Prins Charles wees erop dat ‘er nog
steeds een heleboel is wat we niet weten
over onze wereld en de levensvormen die
erin wonen.’ Onder aanhaling van de hof-
astronoom Sir Martin Rees, voegde hij
eraan toe: ‘ In een commentaar dat alleen
een astronoom kon geven, beschrijft hij
een vlinder als een afschrikwekkender
intellectuele uitdaging dan de kosmos.’ Er
bestaat een mysterie waar er maar leven is.
Geestelijk welzijn en veiligheid liggen in
het met respect benaderen van het leven
en met een aarzeling die voortkomt uit
nederigheid. Het is niet de bedoeling dat
mensen alle lagere schepselen met voeten
treden, maar dat zij verantwoordelijke
beheerders zijn van de aarde en ‘de essen-
tiële eenheid en orde van de levende en
spirituele werelden’ herontdekken.

Het woord ‘spiritueel’ is een gruwel voor
vele materialisten die het bestaan niet
willen erkennen van iets wat niet concreet
is, noch van velden en trillingen die alleen
te voelen zijn door onze eigen vermogens
te verfijnen. De prins van Wales heeft wij-
selijk gewezen op een nieuw soort onder-
wijs, waarbij het ware religieuze vermengd
wordt met het wetenschappelijke:

Wij moeten uitkijken naar het scheppen
van groter evenwicht in de manier waarop
wij mensen onderrichten, zodat de prakti-
sche en intuïtieve wijsheid van het verleden
vermengd kan worden met de toepasselijke
technologie en kennis van het heden om
het soort praktijkmens te creëren, dat zich
scherp bewust is van zowel de zichtbare en
de onzichtbare werelden die de hele
kosmos bezielen.
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Theosofen zullen de openheid en moed
waarderen van prins Charles’ lezing, die
ingaat tegen de denkbeelden van diegenen
die gedreven worden door een arrogant
geloof in de onfeilbaarheid van de weten-
schap en blinde consumentendwang. Veel
bedachtzame mensen zullen zijn tijdige
waarschuwingen en advies waarderen.

Ambitie en apathie

Intense aspiratie is een pluspunt op het
spirituele pad. Traditioneel wordt gezegd
dat als het verlangen naar wijsheid in een
mens even sterk is als de behoefte aan
lucht bij een verdrinkende, hij of zij dan tot
wijsheid zal komen. Maar intense aspiratie
kan onbewust vermengd worden met
egoïsme. Zulk een ‘spirituele ambitie’ of
verlangen om iets voor zichzelf te verkrij-
gen – bevrijding van het lijden, transcen-
dentale wijsheid of goddelijke genade –
zou een groot gevaar kunnen betekenen.
Bij het zich intens concentreren op wat
gezocht wordt voor het zelf, zou het
denken misschien volkomen onverschillig
blijven voor het lijden van anderen en van
de wereld in zijn algemeenheid. Misschien
onderwees de Boeddha om deze reden de
noodzaak om zich diep bewust te zijn van
het tragische lijden van de wereld als basis
voor het zoeken naar wijsheid.

Alle subtiele vormen van ambitie moeten
verwijderd worden totdat, zoals in Licht op

het Pad staat, wanneer de Meester het hart
van de discipel leest, ‘hij het zuiver, volko-
men vindt’. Aspiratie moet niet alleen
intens en onvoorwaardelijk zijn, maar ook
volkomen zelfloos.

Tijdens de millennia van evolutie is
natuurlijke inertie overwonnen door het
stimuleren van begeerte. Het menselijk
verstand heeft de gewoonte gekregen
actief en energiek te zijn alleen om de
begeerten van het zelf te vervullen. Deze
begeerten, aanvankelijk onontwikkeld,
ondergaan een verandering door het culti-
veren van de persoonlijkheid en nemen
een subtiele, zelfs een ‘spirituele’ vorm
aan. In beide gevallen is het een product
van herhaalde eisen van het zelf. Hoe
kunnen wij deze gewoonte afschudden?

Hoe kan energie behouden worden zonder
egoïstische doeleinden, al zijn ze nog zo
subtiel?

Wanneer begeerte voor het zelf iemand
niet tot activiteit brengt, heerst er apathie,
die een andere vorm is van egoïsme. In zijn
boek Biologie en het raadsel van het leven

vestigt Charles Birch er onder andere de
aandacht op hoe grote aantallen mensen
onverschillig kunnen blijven voor morele
kwesties en het kwaad kunnen laten voort-
duren door hun apathie. Hij citeert het
geval van iemand die werd onderworpen
aan een onderzoek in Oost Duitsland door
de gehate geheime politie. Na de val van
het communistische regime kreeg hij toe-
gang tot zijn politiedossier en sprak hij met
mensen die hem bespioneerd hadden.

Wat hij ontdekte was niet zozeer kwaad-
aardigheid als menselijke zwakheid,
minder opzettelijke oneerlijkheid dan een
onuitputtelijk vermogen tot zelfdeceptie.
Zij waren te gemakkelijk gevormd door de
omstandigheden. …Hij beschreef niet één
van hen als kwaadaardig. Toch leidde de
som van hun daden tot groot onrecht.

Inertie van de kant van grote aantallen
mensen, die niet slecht of wreed zijn, leidt
ertoe dat anderen die dat wel zijn er een
puinhoop van maken. De uitdagingen van
ons huidige tijdsgewricht zijn cruciaal.
Toch willen miljoenen mensen alleen maar
comfortabel leven en van hun gezin genie-
ten, waarbij zij volkomen apathisch blijven
ten opzichte van de infame trends en
krachten die rondom hen aan het werk
zijn. In landen waar corruptie wijdverbreid
en ergerlijk is, beklagen de mensen zich
binnenskamers, maar zij zijn niet bereid
een standpunt in te nemen tegen corruptie
of zichzelf te mobiliseren tot een actieve
oppositie. Het is verbijsterend dat de hele
wereld niet in opstand komt om te protes-
teren tegen de wapenhandel, aangezien er
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niemand voordeel van heeft behalve een
kleine minderheid! Vele andere voorbeel-
den van onverschilligheid zouden aan-
gehaald kunnen worden – vooral de
verschrikkelijke onmenselijkheid en
wreedheid van een tijdperk dat voorname-
lijk inventief en georganiseerd is.

Aan de ene kant van het pad ‘op het
scherp van de snede’ naar wijsheid is de
zelfzucht van apathie, aan de andere kant
de intensiteit van begeerte. Wanneer beide
naast elkaar een bloeiend bestaan leiden,

begint het bederf van de beschaving. De
oplossing ligt in het zich bewust worden
van de waarheid van het Ene Leven. Naar-
mate bewustwording van eenheid het
bewustzijn doordringt, komt er evenwicht,
dat noch naar apathie noch naar egoïsti-
sche activiteit doorslaat. ‘Evenwicht is
yoga’; het is vaardigheid in actie en de weg
naar harmonie en wijsheid.

Uit: The Theosophist, juli 2000
Vertaling: A.M.I.
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Mededogen kan in praktijk worden gebracht
indien men het feit erkent

dat ieder mens lid is
van de mensheid en de menselijke familie,

ongeacht verschillen in geloof,
cultuur, huidskleur en belijdenis.

In diepste wezen is er geen verschil.

Oceaan van Wijsheid, Dalai Lama



Leven volgens de natuur
– Surendra Narayan

Het woordenboek geeft verscheidene
betekenissen voor het woord ‘natuur’.

Een voor de hand liggende betekenis
verwijst naar de verschijnselen van de

materiële wereld waartoe ook de plan-
ten, de dieren en het landschap beho-

ren. Een andere betekenis wordt
aangeduid als ‘iemands aangeboren

eigenschappen of karakter’. Maar deze
twee aspecten staan niet los van elkaar,

maar zijn onderling met elkaar verwe-
ven. Laten wij eerst eens kijken naar de natuur

buiten onszelf, de uitdrukkingsvormen van
de materiële wereld – de prachtige bomen,
bloemen, de hoog oprijzende besneeuwde
bergtoppen, de weelderige groene valleien,
de kabbelende beekjes, de meanderende
stromen, de tsjilpende vogels. Hun schoon-
heid en harmonie hebben als inspiratie
gediend voor vele dichters, mystici, mensen
met spirituele neigingen en zoekers naar
Waarheid. De dichter Wordsworth zei:
‘Laat de Natuur uw leraar zijn’. Hij schreef
ook:

‘Een impuls uit het frisse bos
zal u meer leren over de mens,

over slechte en goede moraal,
dan alle wijzen dat kunnen.’

C. Jinarajadasa, een voormalige presi-
dent van de Theosophical Society, zei, toen
hij nadrukkelijk wees op de noodzaak voor
een nieuwe intuïtieve mensheid, dat een
van de prachtige manieren om intuïtie te
ontwikkelen het samenwerken met de
natuur was. Hij voegde eraan toe, ‘Als wij
dan op een of andere berg staan of voor
een meer, of aan het zeestrand, of als wij
een bloem in onze hand houden, voelen
wij heel fijn aan dat hier sprake is van een
exquis mysterie. Het is alsof een stem in
een nieuwe taal tot ons spreekt over
Liefde, Schoonheid, Onsterfelijkheid,
God.’
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Een bloeiende bloem verspreidt haar
geur overal. Het fruit dat een boom draagt
geeft voedsel en vreugde aan anderen die
het eten, terwijl de bladeren als zij in de
herfst afvallen, de aarde verrijken. Een
rivier voedt de velden aan weerskanten en
vloeit dan samen met een andere grotere
rivier of met de oceaan, waarbij stilletjes
zijn eigen identiteit verloren gaat. Een
leeuw besluipt alleen een hert als hij
honger heeft.

Een van ons merkte op dat een slang, die
onder de wortels van een grote regenboom
buiten een van de huizen in Adyar woont,
maar af en toe buiten komt als hij honger
heeft. Dan gaat hij voorzichtig omhoog in
de boom om een paar eieren te verschal-
ken van papegaaien die in de boomholtes
wonen. Dan glijdt hij stilletjes naar bene-
den om weer in zijn eigen hol te verdwij-
nen. In de natuur is er geen hebzucht, geen
drang om te verzamelen, geen vooruitkij-
ken naar pleziertjes. Daarom is de natuur
altijd harmonisch aangepast gebleven. In
één van zijn gedichten zegt Walt Whitman:

‘Ik denk dat ik zo zou kunnen veranderen

en met dieren samen leven:
zij zijn zo kalm en onafhankelijk…

zij zweten en klagen niet
over hun toestand,

zij liggen niet wakker in het donker
te huilen om hun zonden…

Niet een is er ontevreden,
niet een is ontzind

door de manie van het
bezitten van dingen.’

De mensheid van haar kant is bezig
geweest de natuur te verwoesten met de
trots en de hebzucht van zijn ‘technolo-
gisch imperialisme’. Datzelfde egoïsme
wordt weerspiegeld in iemands omgaan
met andere mensen, groepen en naties. In
een van de brieven uit de bundel Mahatma
Brieven aan A.P. Sinnett staat een frappan-
te verwijzing naar het functioneren van de
natuur in tegenstelling tot het functioneren
van het menselijk verstand. Er bestaat
geen slechtheid in de natuur, staat er; echt
kwaad komt voort uit de menselijke intelli-

gentie en de oorsprong ervan ligt geheel bij
de redenerende mens die zichzelf disso-
cieert van de natuur. Het is niet de natuur
die ziekten creëert, maar de mens. Behou-
dens een ongeval sterft noch een wilde
noch een wild (vrij) dier aan een ziekte. Er
staat ook dat het kwaad het product is van
menselijke zelfzucht en hebberigheid,
omdat de menselijke intelligentie ervoor
zorgt dat de mens de enige is in de natuur
die vrij kan handelen.

De brief zegt verder dat ambitie, het ver-
langen naar het zeker stellen van geluk en
comfort voor diegenen van wie wij houden
door eerbewijzen en rijkdom te vergaren,
natuurlijk is en loffelijk, maar wanneer het
de mens transformeert in een ambitieuze,
wrede tiran, een vrek, een zelfzuchtige
egoïst, dan veroorzaakt het ongekende
ellende voor degenen in zijn omgeving; aan
naties zowel als aan individuen. De schuld
daarvan ligt bij de menselijke aard, die ver-
achtelijk geworden is door zelfzucht.

Het is deze identificatie met en dit con-
sequente misbruik van de denkende en
redenerende eigenschappen, die dieren
ontzegd is en als geschenk aan de mens-
heid gegeven is, die de oorzaak is van deze
tekortkomingen, al de pijn, het lijden en
het ongelukkig zijn. Om die reden advi-
seert J. Krishnamurti ons om ons altijd
bewust te zijn van onze gedachten – onze
ambities, hartstochten, woede, angsten –
om hun aard en oorsprong te begrijpen, en
ons ervan te bevrijden. Hij vraagt: “Is uw
manier van doen het effect van uw innerlij-
ke staat, uw innerlijk begrijpen, affectie,
consideratie, vriendelijkheid en daarom
iets natuurlijks?”

Dit brengt ons bij de andere betekenis
van de natuur, namelijk onze aangeboren
eigenschappen of karakter, de innerlijke
zuivere natuur. Eckhart zei eens: ‘Toen
God de mens schiep, werd het allerbinnen-
ste hart van de Godheid in de mens
geplaatst’. En zoals Asvaghosa, de Maha-
yana Boeddhistische patriarch, ons uitlegt:
vanaf het begin is het denken van zuivere
aard, maar het eindige aspect ervan,
bezoedeld door beperkte meningen, geeft
het een bezoedeld aanzien. Ondanks deze
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bezoedeling blijft echter de originele zuive-
re natuur eeuwig onveranderd.

De grote leraren van de mensheid
hebben ons in de loop van de eeuwen
aangeraden te trachten deze eeuwig onver-
anderde zuivere Natuur van ons te ontdek-
ken en te proberen ernaar of erin te leven.
‘Besef uw eenvoudige zelf; omarm uw oor-
spronkelijke Natuur,’ benadrukt de Tao Te

Ching.
Naarmate wij trachten ons te verdiepen

in deze oorspronkelijke Natuur van ons,
begint het leven langzamerhand te veran-
deren van bezoedeling naar zuiverheid,
van pijn en lijden naar harmonie en even-
wicht, van strijd naar vrede en van slavernij
naar vrijheid.

Een van de manieren om deze zuivere
Natuur, die ons ware Zelf is, waar te
nemen of er een glimp van op te vangen, is
diepe verbondenheid met de harmonie, het
evenwicht en de inherente schoonheid van
de uiterlijke natuur, om daardoor in aanra-
king te komen met de Realiteit of Waar-
heid. Madame Blavatsky formuleert het
aldus: ‘Aanbidt de geest van de levende

Natuur en tracht uzelf ermee te identifice-
ren, waarbij u ontzag hebt voor de aanwe-
zigheid, de onzichtbare Oorzaak, die zich
immers voortdurend manifesteert.’

Laten wij eindigen met een stukje uit het
dagboek van de bekende Boeddhistische
monnik, Thich Nhat Hanh, geschreven ter-
wijl hij door een prachtig woud wandelde:

“Ik heb maar een paar boeken bij me, en
ik heb geen tijd gehad om er ook maar één
van te lezen. Hoe kan ik ook lezen wan-
neer het woud zo rustig is, het meer zo
blauw, het gekwinkeleer van de vogels zo
helder? Soms blijf ik de hele dag in de
bossen, ontspannen wandelend onder de
bomen en liggend op de ondergrond van
zacht mos, mijn armen gevouwen, mijn
ogen op de hemel gericht. Op die momen-
ten ben ik een ander mens; het zou waar-
schijnlijk juist zijn te zeggen: ik ben ‘mijn
ware Zelf’.”

Uit: The Theosophist, maart 2001
Vertaling: A.M.I.
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Meditatie is onderzoeken
of er een gebied bestaat dat nog niet

door het bekende is aangetast.

Uit: Meditaties van J. Krishnamurti



Reïncarnatie: het bewijs
– John Algeo

Reïncarnatie is net zo Amerikaans
geworden als appeltaart, als de Super

Bowl (een bekende baseball competitie),
en als onze overtuiging dat iedereen

later president kan worden. In de jaren
tachtig bevestigden verscheidene Gallup

enquêtes dat ongeveer een kwart van
alle Amerikanen in reïncarnatie gelooft.

Vandaag de dag heeft een van de belang-
rijkste e-boekhandels een lijst van 649

boeken op het sleutelwoord ‘reïncar-
natie’, en een andere zelfs 836. De wijd-

verbreide acceptatie van reïncarnatie is
het resultaat, tot op grote hoogte

natuurlijk indirect, van de bekendma-
king ervan door de Theosofische Vereni-

ging.

Een recent werk over ‘alternatieve’ of
‘nieuwe’ religieuze bewegingen in dit land
(Philip Jenkins, Mystics and Messiahs,
Oxford University Press, 2000), wijst op
het buitenproportionele effect dat deze
kleine organisatie gehad heeft op het alge-
mene denken:

“Ofschoon er volgens de officiële telling
in de V.S. in 1926 minder dan zevendui-
zend zelfverklaarde Theosofen waren in
het hele land, was die beweging er al in
geslaagd haar standpunten tot een ver-
trouwde component te maken van het reli-
gieuze denken.”[10]

“Wij zien bijvoorbeeld de verspreiding
van ideeën over reïncarnatie en karma,
samen met aanverwante tradities zoals
meditatie en yoga. In de vroege twintigste
eeuw werden al deze ideeën geassocieerd
met de theosofie…[maar nu] maken de
theorieën deel uit van de heersende reli-
gieuze stroming.”[230]

Reïncarnatie is geen geloofsartikel, maar
een theorie. Het is (zoals Merriam-
Webster’s Collegiate Dictionary ‘theorie’
definieert) een ‘principe… dat geboden
wordt om fenomenen te verklaren.’ Voor
de meeste mensen die in reïncarnatie gelo-
ven zijn de fenomenen die het verklaart
voornamelijk subjectief – hun eigen erva-
ringen of observaties. Het is een idee dat
‘zinnig’ is. Ofschoon objectieve feiten als
bewijs voor reïncarnatie niet in overvloed
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aanwezig zijn, bestaan ze wel. En een stel
recent verschenen boeken verschaft juist
zulk bewijs:

Where Reincarnation and Biology Inter-

sect, door Ian Stevenson, Westport CT:
Praeger, 1997.

Reincarnation and Biology: A Contributi-
on to the Etiology of Birthmarks and Birth

Defects. 2 delen, door Ian Stevenson. West-
port. CT: Praeger, 1997.

Deze boeken zijn aantoonbaar de
belangrijkste werken ooit gepubliceerd
over het onderwerp reïncarnatie, en hun
auteur, Ian Stevenson, is de grootste auto-
riteit ter wereld over dit onderwerp. Als
Carlton-professor in de psychiatrie aan de
Universiteit van Virginia is hij de schrijver
van meer dan een dozijn geleerde boeken
en 250 artikelen. Zijn specialiteit is het
onderzoeken van kennelijke gevallen van
herinneringen van kinderen over voor-
gaande incarnaties. Zijn eerdere werken
over dit onderwerp omvatten onder meer
The Evidence for Survival from Claimed
Memories of Former Incarnations (1961),
Twenty Cases Suggestive of Reincarnation
(1974), Cases of the Reincarnation Type, 4
delen (1975-83), en Children Who Remem-
ber Previous Lives: A Question of Reincar-

nation (1987).
Stevenson heeft zeer nauwkeurig onder-

zoek uit de eerste hand gedaan naar de
verslagen van kinderen die zich schijnbaar
een vroegere incarnatie herinneren. Zijn
onderzoekingen omvatten niet alleen het
kind dat de herinneringen vertelt en de
personen rondom dat kind, maar ook het
gezin zelf, de plaats, de omstandigheden
en de gebeurtenissen in het herinnerde
leven. Het cumulatieve bewijs van Steven-
son’s gevallen is zo indrukwekkend over-
weldigend en gedetailleerd dat alternatieve
verklaringen van toeval of fraude (expres
of onbewust) uiterst onwaarschijnlijk zijn.
Stevenson wijst erop dat, tenzij men begint
met de aanname dat reïncarnatie onmoge-
lijk is, het de eenvoudigste en meest over-
tuigende verklaring is voor een groot
aantal gevallen.

Wat de bewijzen die vermeld worden in
Stevensons meest recente boeken zo
indrukwekkend maakt is echter dat zij alle
iets nieuws toevoegen aan zijn vroegere
studies, die gingen over vertelde herinne-
ringen, en zijn door onderzoek gestaafde
bevestiging van de juistheid van die herin-
neringen. Dit nieuwe is fysiek bewijs in de
vorm van moedervlekken of aangeboren
defecten op het lichaam van de persoon
die zich een vorig leven herinnert. Deze
vlekken of defecten passen bij aangegeven
verwondingen of andere fysieke anomalie-
en op het lichaam van de vroegere per-
soonlijkheid.

Een voorbeeld. Een kind herinnert zich
dat hij een ander leven geleefd heeft met
genoeg details erover (namen, plaatsen,
gebeurtenissen) om onderzoekers in staat
te stellen de vroegere persoonlijkheid te
identificeren. Die persoonlijkheid stierf
aan een schotwond, en medische of
gerechtelijke verslagen bevestigen de loca-
tie van de wonden waar de fatale kogel het
lichaam binnendrong en weer verliet. Het
kind dat zich het vroegere leven herinnert
heeft moedervlekken op plaatsen die over-
eenkomen met de wonden van de vroegere
persoonlijkheid. Bovendien is de moeder-
vlek die overeenkomt met de uitgaande
wond groter dan de moedervlek die over-
eenkomt met de inkomende wond, net
zoals de wonden zelf waren, daar dit het
normale patroon is van schotwonden. Dit
is slechts één geval van vele die betrekking
hebben op moedervlekken en defecten.

De twee dikke delen van Reincarnation

and Biology bieden uitvoerige verslagen
van gevallen van verscheidene typen: deel
1 is gewijd aan moedervlekken en deel 2
aan geboortedefecten en andere anomalie-
en. Veel van de gedetailleerde verslagen
omvatten foto’s. Het veel beknoptere boek
Where Reincarnation and Biology Intersect
komt hoofdstuk voor hoofdstuk overeen
met het tweedelige boek, maar verkort en
vat het materiaal samen en richt zich tot de
algemene lezer. De twee vollediger delen
daarentegen bevatten heel wat meer tech-
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nische details en veel meer specifieke ver-
slagen van het bewijs. Voor de meeste
lezers zal het kortere boek voldoende zijn,
maar ieder die serieus geïnteresseerd is in
een wetenschappelijk onderzoek naar
bewijs voor reïncarnatie zou het lezen van
de langere versie moeten overwegen. En
zelfs een terloopse lezer zal sommige
details in de tweedelige versie bijzonder
interessant vinden.

Een vraag die vanzelf opkomt is hoe het
verschijnsel werkt. Aannemende dat de
herinneringen aan een vorig leven waar
zijn, wat veroorzaakt dan ongewone merk-
tekens op een nieuw babylichaam die over-
eenkomen met fysieke abnormaliteiten op
het lichaam van een vroegere persoonlijk-
heid? Stevenson bezint zich op deze vraag
in hoofdstuk 2 en 3, waar hij verscheidene
omstandigheden aangeeft waaronder
modificaties in iemands lichaam veroor-
zaakt kunnen worden door mentale in
plaats van fysieke interventie. Christelijke
stigmata zijn een bekend voorbeeld;
mensen die mediteren op de gekruisigde
Jezus kunnen lichamelijke veranderingen
ondergaan waarbij tekens of open wonden
verschijnen op hun voorhoofd, handpal-
men, voeten, in de zij of op andere plaat-
sen die overeenkomen met bijbelse of
iconografische details van de Passie.

Er zijn andere soortgelijke voorbeelden
te over. Een moeder, broertje of zusje of
echtgeno(o)t(e) kan meevoelende pijn
lijden en fysieke symptomen vertonen die
overeenkomen met die van een bemind
gezinslid. Hypnotische suggestie kan
lichaamsfuncties veranderen en fysieke
veranderingen teweegbrengen. Herinne-
ringen aan een fysiek trauma dat vroeger
in het leven opgelopen is kan lichamelijke
veranderingen teweegbrengen die sterk
lijken op de oorspronkelijke effecten van
het trauma. Van de geconcentreerde
gedachten van een zwangere vrouw is
bekend dat zij overeenkomen met en wel-
licht de oorzaak zijn van fysieke
(gelaats-)trekken in het embryo en het
kind dat daaruit geboren wordt.

Ofschoon het denkbeeld ingaat tegen de
materialistische veronderstellingen die nog
steeds de algemene mening overheersen in
onze cultuur, is het duidelijk dat ons
denken ons lichaam beïnvloedt, net zoals
ons lichaam ons denken beïnvloedt. Omdat
dat waar is, als reïncarnatie ook waar is, is
het gemakkelijk te begrijpen dat het
denken van een reïncarnerend mens
(iemand die snel reïncarneert, met iets van
het vroegere denken intact) invloed heeft
op het nieuwe lichaam, vooral waar het
traumatische herinneringen betreft. Zo
zouden congenitale moedervlekken en
aangeboren afwijkingen de fysieke indruk
vormen van herinneringen die zijn overge-
bracht uit een vorig leven.

De meeste van de zesentwintig hoofd-
stukken in deze recente boeken van Ste-
venson zijn voorgeschiedenissen van
allerlei aard die de effecten verduidelijken
op een nieuw lichaam van herinneringen
uit oude levens. Maar twee hoofdstukken
(15 en 26) zijn vooral interessant daar zij
de interpretatie en implicaties van de ver-
schijnselen belichten. Een gehaaste lezer
kan veel profijt hebben van het snel door-
nemen van de voorgeschiedenissen (die
het bewijs vormen) en het zorgvuldig door-
lezen van de bewuste hoofdstukken (die de
conclusies vormen).

Het werk van Ian Stevenson is indruk-
wekkend, deels omdat het niet lichtgelovig
is. Hij bekijkt het bewijs kritisch.

Ten eerste houdt hij zich bezig met de
authenticiteit van de verslagen. Dat wil
zeggen, ‘beschrijven zij de gebeurtenissen
zo nauwkeurig mogelijk vergeleken met de
gebeurtenissen zoals die echt plaatsgevon-
den hebben?’

Ten tweede, “zijn er ‘normale’ verkla-
ringen voor de overeenkomsten tussen
moedervlekken en de wonden van een
overledene? Zouden zij het gevolg kunnen
zijn van fraude of van toeval, wellicht ver-
sterkt door fantasie of suggestie? Zijn er
‘paranormale’ verklaringen, zoals buiten-
zintuiglijke waarneming, het bezeten zijn
van een kind door een onstoffelijke per-
soonlijkheid, of indrukken van de moeder
op een foetus?” Stevenson besluit:
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“Ik aanvaard reïncarnatie als de beste
verklaring voor een geval pas nadat ik alle
andere heb uitgesloten – normale en para-
normale. Ik concludeer echter dat al de
andere interpretaties in een paar gevallen
misschien van toepassing zijn, maar slechts
in enkele gevallen. Ik geloof daarom dat
reïncarnatie de beste verklaring vormt voor
de sterkere gevallen, waarbij ik die bedoel
waarbij de twee gezinnen elkaar tevoren
niet kenden voordat het geval zich ontwik-
kelde. Dit is misschien ook wel de beste
verklaring voor vele andere gevallen…
Elke lezer zou het bewijs zorgvuldig
moeten bestuderen – bij voorkeur in de
monografie (het tweedelige werk) – en ver-
volgens tot zijn of haar eigen conclusie
moeten komen.” (Where Reincarnation and
Biology Intersect 112-3)

Bij het trekken van zijn conclusie ver-
werpt Stevenson de invloed van genetica
en omgevingsfactoren op ons leven niet.
Hij erkent de natuur en de opvoeding als
grote krachten in het vormen van ons
denkvermogen en lichaam. Wat hij voor-
stelt is dat er ook een derde factor bestaat,
een toegevoegde grote kracht, namelijk het
effect van voorbije levens op ons huidige
bestaan. De realiteit van die derde factor
heeft een aantal significante implicaties
voor onze kijk op de wereld.

1. Om mee te beginnen, ‘de belangrijkste
consequentie zou erkenning zijn van de
dualiteit van het denkvermogen en het
lichaam’ (181). Met ‘dualiteit’ bedoelt
Stevenson niet moreel of metafysisch
dualisme, maar veeleer dat het verstand
een realiteit is, onafhankelijk van, zij het
interactief met, het verstand: ‘voorstanders
van dualisme ontkennen het nut van de
hersenen voor ons dagelijks leven niet;
maar zij ontkennen wel dat denkvermo-
gens niets anders zijn dan de subjectieve
ervaringen van hersenactiviteit’ (181). Zijn
standpunt in deze zaak lijkt sterk op dat
van William James, Henri Bergson of van
de theosofie. Het is dat denkbewustzijn
bestaat, gescheiden van zijn interactie met
hersenbewustzijn, hoe belangrijk die inter-
actie ook is tijdens het leven.

2. De volgende implicatie is dat er een
‘plaats’ moet zijn waar het bewustzijn be-
staat wanneer het niet belichaamd is en
verbonden met een stel hersens: ‘wij zijn
verplicht ons een mentale ruimte voor te
stellen die noodzakelijkerwijs verschilt van
de fysieke ruimte waarmee wij normaliter
vertrouwd zijn… Het bestaan daar zou
kenmerken kunnen hebben die mensen die
meer dan gemiddelde aandacht aan hun
dromen besteed hebben, vertrouwd zou-
den kunnen voorkomen… en aan sommige
mensen die de dood dicht zijn genaderd en
het overleefd hebben’ (181). De ‘mentale
ruimte’ waar Stevenson hier naar verwijst
zal herkend worden door degenen die
vertrouwd zijn met de theosofische lerin-
gen over de ‘innerlijke’ of ‘hogere’ werke-
lijkheidsniveaus, die wij bewonen tijdens
de slaap en tussen twee levens in.

3. Een andere implicatie is dat sommige
eigenschappen worden overgebracht van
het ene leven naar het andere:

“Ik vond het verhelderend het woord -
diathanatisch te gebruiken (dit betekent
‘door de dood heen gedragen’) als een
term voor het opnemen van de delen van
een overleden persoon die tot uitdrukking
zouden kunnen komen in een nieuwe
incarnatie. Welke delen zouden diathana-
tisch kunnen zijn? De gevallen die ik
beschreven heb vertellen ons dat ze onder
meer zouden kunnen zijn: enige cognitieve
informatie over gebeurtenissen in het
vorige leven; een verscheidenheid aan
prettige en onprettige ervaringen en
andere levenshoudingen; en in sommige
gevallen residuen van fysieke verwondin-
gen of andere merktekens van het vorige
lichaam” (181-2).

Stevenson geeft er de voorkeur aan niet
de traditionele terminologie van filosofi-
sche en religieuze systemen te gebruiken
om bepaalde associaties die ze zouden
kunnen hebben, te vermijden. Maar zijn
‘diathanatisch’ is heel dicht bij het
Boeddhische concept van ‘skandhas’, de
materiële, psychische en mentale residuen
die worden overgedragen van één leven
naar het volgende.
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4. Een andere implicatie is dat wij onder-
scheid moeten maken tussen twee ‘niveaus’
van individualiteit, één alleen geassocieerd
met een enkel leven en een ander dat zich
over meerdere levens uitstrekt:

“Wij zouden het verlies door de dood
van een deel of veel van de vorige persoon-
lijkheid beter kunnen begrijpen door het
onderscheid te maken tussen persoonlijk-

heid en individualiteit. Met individualiteit
bedoel ik alle eigenschappen, hetzij ver-
borgen dan wel tot uitdrukking komend,
die iemand misschien heeft uit een vorig
leven, of vorige levens, evenals uit dit
leven. Met persoonlijkheid bedoel ik de
aspecten van individualiteit die op ’t ogen-
blik uitgedrukt worden of in staat zijn zich
uit te drukken” (182).

In dit geval zijn de termen en het onder-
scheid traditioneel in het theosofisch
gebruik, daar ze teruggaan tot Henry Steel
Olcott’s gebruik ervan in de vroege jaren
1880 voor zijn Boeddhistische Catechismus

(zoals verteld in zijn autobiografische
Oude Dagboekbladen 1:285).

5. Dan volgt een beschouwing van de ma-
nieren waarop het reïncarnerende individu
het fysieke lichaam van zijn nieuwe reïn-
carnatie beïnvloedt. Stevenson onderkent
drie mogelijkheden. Ten eerste kan het in-
dividu in zekere zin zijn ouders ‘selecte-
ren’, gemotiveerd door sterke affectieve
banden (of, zouden theosofen eraan toe
kunnen voegen, door karmische verbindin-
gen van allerlei aard). Ten tweede kan het
reïncarnerende individu misschien be-
vruchte eitjes of embryo’s doorlichten en
selecteren. Ten derde, het meest relevante
voor het onderwerp moedervlekken en
aangeboren defecten, kan het individu
enige rechtstreekse controle uitoefenen
over de ontwikkeling van de foetus om fy-
sieke eigenschappen van het lichaam van
de voorgaande persoonlijkheid te reprodu-
ceren:

“Dergelijke directe invloed impliceert
een soort mal die het embryo of de foetus
van een blauwdruk voorziet van ‘herinne-
ringen’ aan de wonden, merktekenen of
andere kenmerken van het voorgaande

fysieke lichaam. De mal moet een voertuig
hebben die de herinneringen van het fysie-
ke lichaam meedraagt en ook de cognitieve
en gedragsherinneringen. Ik heb het woord
psychofoor (hetgeen ‘gedachtendrager’
betekent) voor dit tussenliggende voertuig
geopperd…

Het bestaan tussen aardse levens is der-
halve, volgens deze opvatting, een lichame-
lijk bestaan, maar de psychofoor zou niet
gemaakt zijn van de materiële substanties
waarmee wij vertrouwd zijn…

…Deze en andere gevallen suggereren
dat de psychofoor de eigenschappen heeft
van een veld, of waarschijnlijker nog, een
verzameling velden die de fysieke en
andere herinneringen van het vorige leven
in zich dragen en deze min of meer repro-
duceren door in te spelen op het embryo of
de foetus van het nieuwe lichaam… Men
heeft morfogenetische velden bedacht die
de ontwikkeling besturen van de vormen
die de organen en het hele lichaam waar-
van zij de delen vormen, zullen krijgen…

Lezers mogen redelijkerwijs vragen of er
enig bewijs bestaat voor een voertuig zoals
de psychofoor, afgezien van de gevallen
van kinderen die zich voorgaande levens
herinneren en die moedervlekken of
geboortedefecten hebben. Het antwoord
is: er is niet veel bewijs. Toch bieden
bepaalde gevallen van verschijningen enig
relevant bewijs…

Wat extra bewijs voor een voertuig dat ik
een psychofoor heb genoemd komt voort
uit het voorkomen van spookledematen bij
mensen met congenitale amputaties –
mensen die geboren worden met ontbre-
kende delen van ledematen” (183-4).

De teneur van bovenstaande lange of-
schoon verkorte aanhaling zal iemand die
onderlegd is in de theosofische traditie
zeer bekend voorkomen. Want die traditie
stelt dat wij behalve ons dichte fysieke
lichaam verscheidene andere lichamen of
voertuigen hebben, samengesteld uit mate-
rie van allerlei soort die verschilt van de
gewone fysieke stof: etherische of vitale,
astrale of emotionele, en manasische of
mentale materie. Deze lichamen bestaan
op de ‘innerlijke’ of ‘hogere’ niveaus of op
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andere ‘velden’ dan het dichte stoffelijke.
Zij dragen de ‘diathanatische’ of ‘skandi-
sche’ eigenschappen van één incarnatie
naar de volgende, en het etherisch of vitale
lichaam dient in het bijzonder als een mal
voor de groei en ontwikkeling van het
dichte stoffelijke lichaam.

Ofschoon de gevallen die in deze boek-
delen te berde gebracht worden veel varia-
tie vertonen, zijn een aantal eigenschappen
karakteristiek, en die eigenschappen zijn
van belang bij het suggereren waarom
sommige kinderen zich hun vorige incarna-
tie herinneren en er zelfs tekenen van
meedragen op hun nieuwe lichaam. In een
groot aantal van deze gevallen eindigde het
leven voortijdig door geweld. Daarna ge-
beurde de reïncarnatie snel en in dezelfde
cultuur als het vorige leven. En het geweld-
dadige einde van het vorige leven maakte
zo’n indruk op de psychofoor dat dit op
zijn beurt de indruk doorgaf aan het
nieuwe lichaam in de vorm van een moe-
dervlek of een geboortedefect.

Het is alsof een leven beëindigd werd
voordat het doel bereikt werd, waardoor
het individu teruggetrokken werd naar het-
zelfde milieu om de onvoltooide ervaring
af te maken. De theosofische traditie is dat
normaal een lange tijdspanne (eeuwen of
zelfs duizenden jaren) verloopt tussen in-
carnaties. In die tijd ondergaat de psycho-
foor (of verzameling lichamen op de inner-
lijke gebieden) een proces waardoor zijn
ervaringen in het voorbije leven geabsor-
beerd worden in de permanente individua-
liteit.

Wanneer het normale proces met geweld
wordt onderbroken lijkt het echter natuur-
lijk dat het individu snel teruggelokt wordt
naar dezelfde omstandigheden als het
voorbije leven. In dat geval zou er geen tijd
zijn tussen levens waarin de psychofoor
‘gereinigd’ kan worden van zijn voorbije
herinneringen, die dus geïncorporeerd
zouden worden in de nieuwe persoonlijk-
heid. Naarmate het individu gewend raakt
aan zijn nieuwe lichaam en nieuwe indruk-
ken vanuit de zintuigen het brein bereiken
worden de oude herinneringen van het
vorige leven echter overschreven en ster-

ven ze af. Volgens Stevenson begint een
kind heel vroeg over een voorbij leven te
praten, bijna zodra het kan praten, maar
tussen de leeftijd van 5 en 8 jaar zijn actie-
ve herinneringen van het voorbije leven
over het algemeen verdwenen.

Aan het einde van het boek herhaalt Ste-
venson zijn waarschuwing:

‘Ik wil reïncarnatie niet voorstellen als
een substituut voor huidige of toekomstige
kennis van genetica en omgevingsinvloe-
den. Ik zie het als een derde factor, die bij-
draagt aan de vorming van de menselijke
persoonlijkheid en van een aantal fysieke
eigenschappen en abnormaliteiten. Ik ben
er echter wel van overtuigd dat het aan-
dacht verdient vanwege de toegevoegde
verklarende waarde die het heeft voor tal-
loze onopgeloste problemen in de psycho-
logie en de geneeskunde…Tenslotte zijn
wij waarschijnlijk allen betrokken bij een
tweeledige evolutie – van ons lichaam en
van ons denkvermogen of ziel.’ (186-7)

De laatste bovenstaande zin, waarmee
Stevenson zijn boek voor de algemene
lezer beëindigt, geeft een doel aan voor
reïncarnatie waar de theosofische traditie
geheel mee in overeenstemming is. Het
doel van onze vele levens is de evolutionai-
re ontwikkeling van ons denkvermogen en
ziel te bevorderen. Het is merkwaardig,
ofschoon niet uniek, om zoveel overeen-
komst te zien tussen het nauwkeurige
onderzoek van een wetenschapper en de
honderdvijfentwintigjarige traditie van de
moderne theosofie.

Een populair, goedgeschreven en inzich-
telijk verslag van het werk van Ian Steven-
son is onlangs verschenen:

Old Souls. The Scientific Evidence for Past
Lives door Tom Shroder. New York: Simon
& Schuster, 1999.

De auteur van dit boek, Tom Shroder,
winnaar van de Pulitzer Prize, is redacteur
van de Miami Herald.

Uit: The Quest, maart-april 2001
Vertaling: A.M.I
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De grote paradox
– H.P. Blavatsky

De natuurlijke taal van het occultisme
lijkt de paradox te zijn. Ze lijkt zelfs diep

in het hart van de dingen door te
dringen, en aldus onafscheidelijk te zijn

van enige poging om de waarheid, de
realiteit die de basis vormt van de

buitenkant van de dingen des levens,
onder woorden te brengen.

En de paradox is er niet alleen in woorden,
maar in daden, in het gedrag van het leven
zelf. De paradoxen van het occultisme
moeten niet alleen ter sprake gebracht
maar geleefd worden. Hierin ligt een groot
gevaar, want het is al te gemakkelijk om
verdwaald te raken in de intellectuele
overdenking van het pad, en aldus te ver-
geten dat de weg alleen gekend kan wor-
den door hem te betreden.

Een verbijsterende paradox treedt de
leerling helemaal aan het begin tegemoet,
en confronteert hem op steeds nieuwe ma-
nieren bij iedere bocht in de weg. Zo
iemand heeft misschien het pad betreden
op zoek naar een gids, een levensregel. Hij
leert dat de alfa en de omega, het begin en
het einde van het leven zelfloosheid is; en
hij voelt de waarheid in de zegswijze dat
alleen in de diepe bewusteloosheid van
zelfvergetelheid, de waarheid en de reali-
teit van het zijn zich kunnen openbaren
aan zijn verlangend hart.

De leerling verneemt dat dit de ene wet
van het occultisme is, tegelijkertijd de we-
tenschap en de kunst van het leven, de gids
naar het doel dat hij wil bereiken. Hij
wordt aangevuurd door enthousiasme en
begint dapper aan het steile pad. Dan
merkt hij dat zijn leraren zijn vurige ge-
voelsopwellingen, zijn verlangen naar het
Oneindige dat hem alles om zich heen doet
vergeten, niet aanmoedigen – op het uiter-
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lijk gebied van zijn feitelijke leven en be-
wustzijn. Ten minste, als zij zijn enthou-
siasme niet de kop indrukken, dragen zij
hem op, als eerste en niet te missen taak,
zijn lichaam te overwinnen en onder controle

te brengen. De leerling merkt dat hij taken
moet vervullen die veel aardser zijn, in
plaats van dat hij wordt aangemoedigd te
leven in de ambitieuze gedachten van zijn
denken, en zich voor te stellen dat hij die
ether heeft bereikt waar echte vrijheid
heerst – zelfs tot het vergeten van zijn
lichaam, zijn uiterlijke handelingen en zijn
persoonlijkheid toe. Al zijn aandacht en
oplettendheid heeft hij nodig op het uiter-
lijk vlak; hij mag zichzelf nooit vergeten,
hij mag nooit de greep verliezen op zijn
lichaam, zijn denken, zijn verstand. Hij
moet zelfs leren de uitdrukking van iedere
eigenschap in toom te houden, de actie van
iedere spier te beheersen, meester te zijn
over iedere kleine onwillekeurige bewe-
ging. Het dagelijks leven rondom en
binnenin hem wordt aangewezen als het
object van studie en observatie. In plaats
van te vergeten wat gewoonlijk kleinighe-
den genoemd worden , het een beetje
vergeten, de onopzettelijke versprekingen
of vergissingen, wordt hij gedwongen zich
iedere dag bewuster te worden van deze
zwakheden, tot zij uiteindelijk de lucht die
hij inademt lijken te vergiftigen en hem
lijken te verstikken, totdat hij het zicht op
en de aanraking met de grote wereld van
vrijheid waar hij zich naar toe worstelt, lijkt
te verliezen, tot ieder uur van iedere dag
vol lijkt te zijn van de bittere smaak van
het zelf, en zijn hart ziek wordt van de pijn
en het gevecht met de wanhoop. En de
duisternis wordt nog dieper door de stem
binnenin hem, die onafgebroken roept,
‘vergeet uzelf. Pas op dat u niet op uzelf
geconcentreerd raakt – en dat het reuzen-
onkruid van spirituele zelfzucht niet wortel
schiet in uw hart; pas op, pas op, pas op!’

De stem raakt het diepst van zijn hart,
want hij voelt dat de woorden waar zijn.
Zijn dagelijkse strijd leert hem dat zelf-
zucht de wortel is van misère, de oorzaak
van pijn, en zijn ziel verlangt hevig naar
vrijheid.

Aldus wordt de discipel verscheurd door
twijfel. Hij vertrouwt zijn leraren, want hij
weet dat door hen dezelfde stem spreekt
die hij hoort in de stilte van zijn eigen hart.
Maar nu spreken zij tegenstrijdige woor-
den; de ene, de innerlijke stem, die hem
opdraagt zichzelf volkomen te vergeten in
dienst van de mensheid, de andere, het
gesproken woord van diegenen van wie hij
advies vraagt in zijn dienst, die hem opdra-
gen allereerst zijn lichaam te overwinnen,
zijn uiterlijk zelf. En hij weet ieder uur
beter hoe slecht hij presteert in die strijd
met de Hydra, en in de plaats van iedere
kop die hij heeft afgeslagen ziet hij er
zeven nieuwe aangroeien.

Aanvankelijk zwalkt hij heen en weer
tussen de twee, terwijl hij nu eens de ene,
dan weer de andere gehoorzaamt. Maar al
gauw leert hij dat dit vruchteloos is. Want
het gevoel van vrijheid en lichtheid, dat
zich aanvankelijk voordoet wanneer hij zijn
uiterlijk zelf ongeobserveerd laat, opdat hij
de innerlijke lucht kan opzoeken, verliest
al gauw zijn aantrekkelijkheid, en een of
andere plotselinge schok maakt hem dui-
delijk dat hij is uitgegleden en gevallen op
het steile pad. Dan stort hij zich in wan-
hoop op de verraderlijke slang van het zelf,
en tracht deze te verstikken; maar de
steeds bewegende kronkelingen ontsnap-
pen aan zijn greep, de verraderlijke verlei-
dingen van zijn schitterende schubben
verblinden hem, en opnieuw raakt hij ver-
wikkeld in het tumult van de strijd, die dag
aan dag heviger wordt, en die uiteindelijk
de hele wereld lijkt te omvatten, en al het
andere uit zijn bewustzijn lijkt te verdrin-
gen. Hij staat oog in oog met een verplet-
terende paradox, waarvan de oplossing
doorleefd moet worden voordat deze echt
kan worden begrepen.

In zijn uren van stille meditatie zal de
leerling merken dat er een ruimte van stilte
binnenin hem is waar hij een vluchthaven
vindt voor zijn gedachten en begeerten,
voor de verwarring van de zinnen en de
waanvoorstellingen van het denken. Door
zijn bewustzijn diep in zijn hart te laten
zinken kan hij deze plaats bereiken – eerst
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alleen wanneer hij alleen is in stilte en
duisternis. Maar wanneer de behoefte aan
stilte groot genoeg is geworden, dan zal hij,
zelfs midden in de strijd tegen het zelf,
deze gaan zoeken, en hij zal haar vinden.
Hij moet alleen niet zijn uiterlijk zelf of
zijn lichaam laten gaan; hij moet leren zich
terug te trekken in deze citadel wanneer de
strijd hevig wordt, maar dit te doen zonder
het gevecht uit het oog te verliezen; zonder
toe te staan dat hij zich voorstelt dat hij
door zo te handelen, de overwinning
behaald heeft. Die overwinning wordt pas
behaald wanneer overal stilte heerst, zowel
buiten als binnen de innerlijke burcht. Als
hij op die manier strijdt, vanuit die stilte,
zal de leerling merken dat hij de eerste
grote paradox heeft opgelost.

Maar hij wordt nog steeds achtervolgd
door een paradox. Wanneer hij er aldus
aanvankelijk in slaagt zich in zichzelf terug
te trekken, zoekt hij daar alleen maar
beschutting tegen de storm in zijn hart. En
naarmate hij meer zijn best doet om de
vlagen van hartstocht en begeerte de baas
te blijven, beseft hij beter welke reuzen-
krachten hij zich heeft voorgenomen te
overwinnen. Hij voelt zich nog steeds
buiten de stilte staan, meer verwant met de
stormkracht. Hoe kan zijn nietige kracht
het hoofd bieden aan die tirannen van
dierlijke aard?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden
met rechtstreekse woorden; als er al een
antwoord op bestaat. Maar een analogie
kan de richting aangeven waarin de oplos-
sing te zoeken valt.

Bij het ademhalen nemen wij een
bepaalde hoeveelheid lucht in de longen,
en hiermee kunnen wij in het klein de
machtige hemelwind imiteren. Wij kunnen
een zwakke gelijkenis met de natuur pro-
duceren: een storm in een glas water, een
orkaan om een papieren bootje voort te
blazen en zelfs te doen zinken. En dan
kunnen we zeggen: ‘Ik doe dit; het is mijn

adem’. Maar wij kunnen onze adem niet
inblazen tegen een orkaan, en evenmin de

passaatwinden in onze longen vasthouden.
Toch zijn de krachten van de hemel met
ons; het karakter van de intelligenties die
de wereldmacht besturen wordt met het
onze vermengd, en als wij ons dit konden
realiseren en ons uiterlijk zelf vergeten,
dan zouden juist die winden ons instru-
ment zijn.

Zo gaat het ook in het leven. Zolang een
mens zich vastklampt aan zijn uiterlijk zelf
– ja zelfs aan willekeurig welke van de
vormen die hij aanneemt wanneer dit ‘ster-
felijk omhulsel’ terzijde wordt geworpen -
zo lang probeert hij een orkaan omver te
blazen met de adem in zijn longen.

Zo’n streven is nutteloos en ijdel; want
de grote levenswinden zullen hem vroeg of
laat wegblazen. Maar als hij zijn houding in

zichzelf verandert, als hij handelt in het
geloof dat zijn lichaam, zijn begeerten, zijn
hartstochten, zijn hersens niet hemzelf zijn,
ook al is hij de beheerder ervan, en ervoor
verantwoordelijk; als hij ermee om tracht
te gaan als een deel van de natuur, dan
mag hij hopen één te worden met de grote
vloedgolven van het zijn, en uiteindelijk de
vredige plaats te bereiken van veilige zelf-
vergetelheid.

‘FAUST’

[Het auteurschap van dit artikel is enigs-
zins onzeker. Sommige zinnen en uitdruk-
kingen lijken niet in de stijl van HPB te
zijn, maar toch is de ‘sfeer’ die van haar.
Bertram Keightly, die nauw met haar
samenwerkte bij het redactionele werk
voor Lucifer, stelt heel beslist in zijn Remi-
niscences of H.P. Blavatsky (Adyar: T.P.H.,
1931), dat HPB naast het schrijven van
haar redactionele kolommen, ook ‘vele
andere artikelen onder meer dan één nom
de plume’ schreef, en de naam ‘Faust’
onder dit artikel, is daar misschien een van
geweest. – De samensteller].

Uit: Lucifer, Vol.I, No.2,
Oktober 1887, pp.120-122

Vertaling: A.M.I.
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Bulwer Lytton en vrilkracht
– Alan Senior

Hoe vaak hebben wij iemand over een
roman horen zeggen: ‘Het is natuurlijk

maar een verhaal, maar toch schuilt er
veel waarheid in’? In drie werken,

Zanoni, The Coming Race en A Strange
Story, schotelt Bulwer Lytton ons vele

occulte waarheden voor; zoals A.P.
Sinnett het formuleerde in The Occult

World*, ‘in een versluierde en mystieke
vorm, zodat het begrijpelijk zou zijn

voor lezers die sympathiseren met
hemzelf, en ongemerkt voorbij zou

waaien aan het gewone begrijpen
zonder… verontwaardigde afwijzing op

te roepen’.

Sinnett gaat verder met te zeggen dat hij er
echter de voorkeur aan had gegeven als
Bulwer Lytton zulke occulte kennis had
aangeboden ‘in een vorm die een ernstiger
beschouwing voor zich zou moeten opeisen
dan de romanvorm’.

Natuurlijk was Lytton niet de enige
schrijver die de roman of de novelle
gebruikte om occulte waarheden over te
brengen. Vele anderen volgden in zijn
voetspoor, o.a. Algernon Blackwood,
Mabel Collins met haar mystieke roman,
De idylle van de witte lotus, Dion Fortune
en Cyril Scott in zijn Initiate Trilogy . En
heeft niet ook HPB zich in dit gebied
gewaagd met haar Nightmare Tales, een
boekje met korte verhalen die, zoals Annie
Besant opmerkte, ‘door haar werden opge-
tekend in haar lichtere momenten…
(waar) de leerling een glimp van de werke-
lijkheid kan opvangen onder het mom van
fantasie’? Maar het was Bulwer Lytton die
voor een belangrijk deel de Victoriaanse
lezers voorbereidde op de occulte explosie
die volgde in de jaren na 1870 en ’80, en
HPB was hem hiervoor veel verschuldigd.

Edward George Bulwer Lytton (Graaf
Lytton, 1803-1873) kreeg in zijn vroege
jeugd privé onderwijs. Aan de universiteit
van Cambridge ontmoette hij C.H. Town-
shend, die hem kennis liet maken met mes-
merisme. Hij ontmoette ook Tennyson en
de lange gesprekken met de dichter over
één van Lyttons vele hartstochten – de
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legenden van koning Arthur – vormden
waarschijnlijk de basis voor The Idylls of

the King.
Toen hij als jonge man in Frankrijk

woonde, had Lytton lange periodes van
afzondering om te schrijven, middeleeuwse
schrijvers en waarzeggerij te bestuderen
en, wat betreft de occulte wetenschappen,
de astrologie (hij bleef hier sceptisch
tegenover staan). Hij hield zich bezig met
de middeleeuwse vorm van geomantiek
(waarzeggerij op basis van aardse lijnen en
figuren. AMI). Deze beoefende hij gedu-
rende vele jaren en hij voorspelde nauw-
keurig het leven en de loopbaan van
Benjamin Disraeli.

Ofschoon HPB zegt dat de Rozekruisers
sinds Cagliostro niet langer echt bestaan,
geloven velen dat Francis Bacon een tak
van de mystieke broederschap in Engeland
stichtte en dat Bulwer Lytton lid was van
zo’n Rozekruisers orde die theosofische en

occulte kennis
bezat. Lyttons
kleinzoon stelde
dat Bulwer Lytton
een grootmeester
was van de Roze-
kruisers vereni-
ging.
C. Nelson Stewart
stelt dat deze tra-

ditie ‘de bron (was) van de levendige
beschrijvingen van elementale essentie en
elementale wezens in Zanoni… (en) voor
zijn begrip van symboliek… in A Strange
Story’.1

Er is bewijs dat Lytton in vele takken van
psychisch onderzoek experimenteerde, en
ook in spiritualisme. Hierbij was hij meer
geïnteresseerd in
de filosofische
implicaties van het
leven na de dood
en het bestaan van
de ziel dan in de
verschijnselen op
zich. Maar zoals
zoveel mensen in
de victoriaanse tijd
werd hij gefasci-
neerd door spookhuizen, waaronder een
slaapkamer in zijn huis te Knebworth,
Hertfordshire. Er zijn aanwijzingen dat hij-
zelf helderziend was en het vermogen van
telekinese bezat, maar als dat zo was hield
hij deze eigenschappen zorgvuldig verbor-
gen voor zijn vrienden.

De Franse occultist, Abbé Alphonse
Louis Constant (ca.1810-75) nam het pseu-
doniem Eliphas Levi aan. De publicatie
van zijn werk na 1856 schiep nieuwe
belangstelling voor de Hermetische tradi-
tie, ‘voor de synthese van astrologie, alche-
mie, kabbala en ceremoniële toverkunst,
praktijken die waren ondergedoken in het
tijdperk van de rede. Levi’s hermetisme
bracht de belangstelling hiervoor naar een
dieper niveau door intellectuele synthese
en persoonlijke betrokkenheid bij de tradi-
tionele wijsheid van Egypte, Israël en Grie-
kenland’.2

Levi kwam in 1853 naar Londen en
schijnt Lytton als
leerling of discipel
gehad te hebben.
Ons wordt verteld
dat Lytton hem
eens assisteerde
bij het oproepen
van elementale
geesten en een
aanroep van Apol-
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lonius van Tyana bovenop het Londense
Pantheon. In De Mahatma Brieven verwijst
K.H. naar Lyttons ‘mislukte poging’ een
occulte school te stichten in Londen onder
de naam van een bepaalde club, die hij
(K.H.) feitelijk bijgewoond heeft, terwijl er
een dozijn leden aanwezig waren.

K.H. rapporteerde: ‘(Lytton) had voor
dat doel de vurigste en ondernemendste en
sommige van de meest vooruitstrevende
geleerden in mesmerisme en ‘ceremoniële
toverkunst’, zoals Eliphas Levi, Regazzoni
en de Kopt Zergvan Bey bijeengebracht.
En toch kwam de ‘Club’ in de verderfelijke
Londense sfeer tot een ontijdig einde. Ik
bezocht de club ongeveer een half dozijn
keer en merkte van meet af aan dat er
niets was of zou kunnen ontstaan. En dit is
ook de reden waarom de Britse TS prac-
tisch geen stap voorwaarts gaat. De leden
behoren slechts in naam tot de Universele
Broederschap, en neigen op zijn best naar
Quiëtisme – die volkomen Verlamming van
de Ziel. Zij zijn intens zelfzuchtig in hun
aspiraties en ontvangen slechts de beloning
voor hun zelfzucht’.3

In haar boek, Blavatsky and her Teachers:

An Investigative Biography 4, zet Jean Over-
ton Fuller vraagtekens bij Lyttons leider-
schap van een formeel gegrondveste club.
Wij moeten bedenken dat Bulwer Lytton
parlementslid was, Minister van Koloniën
en een groot spreker in het Lagerhuis. Om
die reden moest zijn occulte leven volko-
men afgescheiden en geheim blijven, om
zijn streven naar een vrije pers, zijn cam-
pagne om een eind te maken aan Negro
Apprenticeship (een vorm van slavernij) en
zijn steun voor nieuwe vormen van medi-
sche behandeling zoals homeopathie niet
te belemmeren. ‘Aan de andere kant’,
voegt Overton Fuller daaraan toe, ‘verwees
hij wel naar bijeenkomsten of seances in
het huis van ene mevrouw Milner-Gibson
in Londen als “ons clubje”’.

Nelson Stewart zegt dat de roman
Zanoni een matrix verschafte voor de
opbouw van moderne theosofische filoso-
fie in de Engelse taal, en het wordt dan
ook vaak aangehaald in de vroege TS lite-
ratuur, bijna als een soort tekstboek. Hier

lezen wij over adepten, occulte krachten,
de Augoeides 5, inwijding en de levende
tegenwoordigheid van een occulte Broe-
derschap – allemaal vóór de komst van de
TS en de publicatie van Isis Ontsluierd en
De Geheime Leer.

Zanoni (en A
Strange Story) lijken
geïnspireerd te zijn
door ‘astrale
ervaringen’ en door
de Comte de
Saint-Germain 6 –
zonder twijfel de
held van Zanoni,
hetgeen diepgaande
invloed had op

HPB, net als Levi haar voornaamste auto-
riteit was in de theorie en beoefening van
tovenarij. Sommige commentatoren gaan
zover dat zij suggereren dat de kiem van de
TS verborgen ligt in Zanoni en dat de
leringen erin voornamelijk ontleend waren
aan Levi. Een schrijver, Emmett Coleman,
houdt vol dat 200 punten in Isis Ontsluierd
waren overgenomen, niet uit Zanoni maar
uit de werken van Levi en dat deze bron
werd gebruikt in De Geheime Leer zonder
bronvermelding.

Maar de kwestie
van beïnvloeding ligt
gecompliceerder
dan dat en zoals
Kol. Olcott al zei,
HPB’s hele werk-
bibliotheek bevatte
nauwelijks honderd
naslagwerken.
Onder de werken

die hij opnoemde bevinden zich verschei-
dene werken van Eliphas Levi, voor de tal-
rijke citaten in Isis Ontsluierd, maar hij
benadrukte dat het meeste materiaal voor
dat werk gehaald was Uit het Astraal Licht
en door middel van haar zielegevoelens uit
haar Leraren – de ‘Broeders’, de ‘Adepten’,
de ‘Wijzen’, de ‘Meesters’, zoals ze op
allerlei manieren genoemd zijn.7

184 Theosofia 103/5 � oktober 2002



De TS gaf ook een Engelse vertaling uit
van Levi’s Paradoxes of the Highest Science
in 1883, alsmede een aantal van zijn brie-
ven. E.M. Butler tekent hierbij aan: ‘Een
artikel van hem over de dood werd ook
afgedrukt in ‘The Theosophist’ van oktober
1881, met aantekeningen in de kantlijn
waarvan men zegt dat ze van Koot Hoomi
zijn, en er zijn talrijke verwijzingen naar de
Franse occultist, zowel in de brieven van
Madame Blavatsky aan Sinnett, als in De

Mahatma Brieven’.
Het boek The Coming Race (1871) van

Bulwer Lytton werd herdrukt door Rudolf
Steiner Publications in 1972 als Vril: The

Power of the Coming Race. In deze roman
daalt de held af in een diepe mijn en hij
bevindt zich dan in een onderaardse
wereld, bewoond door hoog ontwikkelde
wezens die ‘Vril’ bezitten – een kracht of
energie waarmee zij van plan zijn de dolen-
de mensheid op het aardoppervlak te over-
winnen. Vril verlicht hun straten en huizen
en voorziet hun voertuigen en vliegtuigen
van energie. Het geneest maar heeft ook
de kracht te doden op zo’n schaal dat het
oorlog onmogelijk maakt.

Wat was nu het idee achter ‘Vril’? De
naam is misschien afkomstig van ‘viriel’
(mannelijke potentie) maar het lijkt ook
op het slangenvuur of de Kundalini van de
oosterse traditie, plus de lering van Levi
over de universele kracht van het Astraal
Licht. HPB vermeldt ‘Vril’ op een paar
plaatsen in De G.L. In het introductiege-
deelte spreekt zij over het belang van het
verbergen van zijn kracht voor ‘de kudde’,
hetgeen zou zijn ‘alsof men een kind een
aangestoken kaars geeft in een kruithuis’,
dat leidt tot het ‘misbruik van occulte
krachten en zwarte magie van het ergste
soort’. Elders vergelijkt zij het met de ver-
schrikkelijke sterrenkrachten van de Atlan-
tiërs, genaamd MASH-MAK – identiek,
zegt zij, met ‘vril’ in The Coming Race en in
staat binnen een seconde hele steden te
verpulveren en zelfs de hele wereld te
desintegreren, hetgeen uiteindelijk leidt
tot het uitlokken van de catastrofe die
Atlantis vernietigd heeft.

‘De naam Vril is misschien een verzin-
sel’, zegt HPB, ‘(maar) de kracht zelf is een
feit, waaraan in India even weinig getwij-
feld wordt als aan de kracht van de Rishis,
aangezien het vermeld wordt in alle gehei-
me boeken’. Zij zag dat stoomkracht ach-
terhaald was, dat kolen niet eeuwig zouden
duren en dat een nieuwe krachtbron (‘de
toekomstige kracht’) noodzakelijk is, maar
zij voegt hieraan toe dat ons misschien niet
toegestaan wordt dit te ontdekken voor het
geval wij het verkeerd gebruiken als oor-
logstuig. Tenslotte gelooft zij dat Bulwer
Lytton het idee kreeg van een vertaling van
een aloude Sanskriet tekst die ‘dondersla-
gen’ beschrijft – machtige vernietigingswa-
pens die bekend waren aan de
Mahabharata Ariërs.

Lytton zelf schreef: ‘Ik had Vril niet op
het oog voor mesmerisme, maar voor elek-
triciteit, ontwikkeld voor toepassingen
waarnaar wij nu nog maar vaag kunnen
gissen, en met wat er ook maar echt is aan
mesmerisme, waarvan ik denk dat het
alleen maar een aftakking is… van de ene
grote vloeistof die de hele natuur door-
dringt. ‘Had hij een intuïtieve vooruitblik
op de moderne laserstraal? En was Vril-
kracht de inspiratie voor ‘The Force’ in de
Star War films?’

A.P. Sinnett dacht: ‘Toen Lord Lytton
over Vril schreef, verdichterlijkte hij dui-
delijk akasha… een kracht waar wij geen
naam voor hebben. Als wij ernaar verwij-
zen, hebben wij geen ervaring om ons naar
een voorstelling van het karakter ervan te
leiden’. Hij noemt het subtieler, potenter
en buitengewoner dan elektriciteit, terwijl
hij erbij zegt: ‘Door zijn bekendheid met
de eigenschappen van deze kracht kan de
adept de fysieke verschijnselen teweeg
brengen… binnen zijn bereik, naast andere
van veel groter indrukwekkendheid’.8

HPB beschrijft het als ‘de subtiele,
bovenzinnelijke spirituele essentie die de
hele ruimte doordringt, “Kundalini in een
ander aspect of occulte elektriciteit, de
alkahest van de alchemisten in een bepaal-
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de zin, of het universele oplosmiddel,
dezelfde anima mundi op het hoger plan
als het astraal licht is op het lagere”.9 Dit
alles is niet al te ver verwijderd van Lyttons
idee.

In de vroeger jaren dertig van de 20e

eeuw haalde een groep die zichzelf ‘De
Vril Vereniging’ of ‘De Lichtgevende
Loge’ noemde, haar inspiratie uit The

Coming Race. Men zegt dat de leden
geloofden in het bestaan van een onder-
aards ras van mannen en vrouwen met
bovenmenselijke krachten die Vril
gebruikten. Deze logeleden verwarden de
fictie van Bulwer Lytton met visioenen van
een Arisch heersersras en beweerden dat
de Vrilmensen op een dag tevoorschijn
zouden komen om de wereld te gaan
besturen.

HPB sprak over Bulwer Lytton als ‘ie-
mand die nog steeds gezien wordt door de
geheimzinnige broederschap in India als
een lid van hun eigen beweging, ofschoon
hij nooit zijn connectie met hen heeft toe-
gegeven’.10 Met ‘geheimzinnige broeder-
schap’ impliceert zij de Oosterse
Broederschap van Adepten. Weller van
Hook beweerde dat de Adept, bekend als
de Venetiaan, onder zijn leerlingen de
Meester Rakoczy telde en de Meester die
Lord Lytton was. Welke status hij ook
heeft in de occulte hiërarchie, het lijdt
weinig twijfel dat hij, samen met Eliphas
Levi, een significante rol speelde als inspi-

ratiebron achter de voornaamste werken
van H.P. Blavatsky.

Noten

* TPH 9e druk, herdrukt 1984, p.20
1 Bulwer Lytton as Occultist - TPH 1927
2 The Beginnings of Theosophy in France, by
Joscelyn Godwin. (Theosophical History
Centre, London - p4)
3 The Mahatma Letters (in Chronological
Sequence) - translated and compiled by A.T.
Barker (TPH Quezon City 1993): Letter 11
(ML-28),p31
4 TPH London in association with East-West
Publishing, 1984-p84
5 Lytton noemt dit het ‘Lichtgevend Zelf’ of
Hoger Ego. HPB zegt dat het ‘de lichtgevende
goddelijke uitstraling van het Ego (is) dat, als
het geïncarneerd is, slechts een schaduw
daarvan is - zuiver als zij nog is’. (Zie
Theosophical Glossary - H.P. Blavatsky,
Theosophical Publishing Society 1892 -
pp43-44)
6 De Adept die soms de Prins Rakoczy
genoemd wordt, van wie C.W. Leadbeater
vertelde dat hij hem fysiek in Rome ontmoet
heeft (zie The Masters and the Path, TPH Adyar
1925 -p11)
7 Inside the Occult - Henry Steel Olcott
(Running Press, Philadelphia 1975), p208
8 The Occult World,pp19-20
9 Theosophical Glossary,p13
10 The Theosophist, oktober 1884,p17

Uit: Insight, maart/april 2000
Vertaling: A.M.I.

–

Ik ben John Danser dankbaar dat hij mij
heeft gewezen op een vergissing in mijn arti-

kel Bulwer Lytton and Vril Power (Insight
March/April 2000). (Alan Senior).

Het betreft hier o.a. een verwijzing.
Wanneer primaire bronnen niet gemakke-
lijk voorhanden zijn (zoals exemplaren van
The Theosophist die teruggaan tot 1884),
neemt men soms zijn toevlucht tot het
gebruik van gepubliceerde teksten van
bekende schrijvers over occulte onderwer-
pen, in dit geval The Myth of the Magus

door E.M. Butler (Cambridge University
Press, Canto Edition 1993), een auteur
wiens geleerdheid, naar nu gebleken is,
hoogst verdacht blijkt te zijn. Er zijn hier
twee lessen uit te trekken. Ten eerste,
neem nooit aan dat commentaar op de
werken van H.P.B. nauwkeurig is, zelfs niet
als het gepubliceerd wordt door de presti-
gieuze Cambridge University Press. Boven-
dien moet men aannemen dat iets niet

bestaat als het niet in de Collected Writings
staat. Dank zij John Danser’s nauwgezette
onderzoek zien we dat Butler een vergis-
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sing beging met zijn niet-bestaande aanha-
ling van H.P.B. die ik helaas in mijn tekst
gebruikt heb. Met betrekking tot twee
andere punten die John aanroerde, ik ben
ervan uitgegaan dat Isis Unveiled en The

Secret Doctrine het werk is van H.P.B.,
K.H. en M. toen ik sprak over de nadruk-
kelijke bewering van Kolonel Olcott dat
het meeste materiaal uit het Astraal Licht
gehaald is en door haar ‘soul-senses’ (ziels-
zintuigen) uit haar leraren, zoals wij
kunnen lezen op p. 208 van Olcott’s herti-
telde boek, Inside the Occult.

Tenslotte wordt de kritiek van H.P.B. op
Lytton’s occulte kennis inderdaad geïmpli-
ceerd in het lemma onder ‘Augoeides’ in de
Theosophical Glossary. Jammer genoeg
heeft de redacteur van Insight mijn tekst
verkort, inclusief deze en ander voetnoten

(waarvan er een verwees naar het boek van
Butler), zodat noot 5 eerder te lezen was
als een toevoeging aan dan als kritiek op
de standpunten van Lytton. Dus H.P.B.
stond niet kritiekloos tegenover Lytton
maar de populariteit van zijn romans
samen met het bezit van Levi’s boeken in
haar bescheiden bibliotheek bracht mij
ertoe te geloven dat zij een prikkel ver-
schaften die resulteerde in de verschijning
van werken van veel, veel groter belang.
Intussen gaan moderne theosofische schrij-
vers door met het aanhalen uit het werk
van Bulwer Lytton, zoals blijkt uit Geoffrey
Farthing’s Deity, Cosmos and Man in het
hoofdstuk dat elementen en elementalen
behandelt.

Uit: Insight, juli/aug 2000
Vertaling: A.M.I.
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Heb geduld, kandidaat,
als iemand die geen mislukking vreest

of welslagen nastreeft.
Vestig de blik van uw Ziel

op de ster waarvan u een straal ben,
de fonkelende ster die schijnt

in de lichtloze diepten
van het eeuwig-zijn,

de grenzeloze velden
van het onbekende.

De Stem van de Stilte, H.P. Blavatsky



Het zoeken naar waarden
– Mary Anderson

Laten we ons, voor we op zoek gaan
naar waarden, afvragen wat we onder

waarden verstaan.
De waarde van iets is wat we denken dat

iets waard is. Enerzijds is dat een schat-
ting, anderzijds is het de standaard die

we aannemen. ( Een standaard houdt
een vergelijking in, d.w.z., een vergelij-

king met dingen die als meer of minder
waard worden beschouwd).

We zullen het eerst over materiële (en
materialistische) waarden hebben, dan

over ethische waarden en tenslotte over
wat je spirituele waarden zou kunnen

noemen.

Materiële waarden

Waarden in materiële betekenis spelen een
belangrijke rol in ons leven. Het woord
‘kostbaarheden’ wordt gebruikt voor mate-
riële voorwerpen die als waardevol gezien
worden. De waarde van iets wordt aan-
gegeven door de prijs ervan – dat wat we
bereid zijn ervoor te betalen (vaak zo
weinig mogelijk!) om te krijgen wat we
willen hebben (waarschijnlijk zo veel
mogelijk!) in de vorm van bijvoorbeeld
bezittingen die ons, naar we hopen,
comfort, zekerheid, een stimulans of geluk
zullen brengen.

Deze waarden zijn veranderlijk, naarma-
te de omstandigheden veranderen: schom-
melingen in vraag en aanbod, in mode, in
technologie – zo worden oudere computers
goedkoper wanneer er een nieuwe genera-
tie computers is ontwikkeld – en in de
omstandigheden van het dagelijks leven;
tijdens een hongersnood kunnen mensen
b.v. dure juwelen tegen een lage prijs ver-
kopen om voedsel te verkrijgen. Materiële
waarden kunnen ook om individuele rede-
nen verschillen; we betalen wellicht een
hogere prijs uit sentimentele overweging-
en, bijvoorbeeld als we een familiestuk
willen terugkopen.

Materiële waarden – de waarde van
materiële dingen – zijn niet noodzakelij-
kerwijs materialistische waarden; evenmin
hebben materialistische waarden altijd
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betrekking op materiële zaken! We
kunnen een materialistische houding
hebben t.o.v. dingen die we als spiritueel
beschouwen (wanneer we zogenaamde
‘spirituele vooruitgang’ voor onszelf ver-
langen), of een spirituele houding t.o.v.
materiële zaken (wanneer we ons de god-
delijke aard van het atoom realiseren).

Materialisme, meestal als negatief
gezien, wordt waarschijnlijk alleen maar
met materie geassocieerd omdat materiële
dingen groeien door toename, uitbreiding,
verkrijging of door ze te nemen – hetgeen
allemaal met materialisme te maken heeft
– terwijl de geest groeit door te geven.

Ethische waarden

We nemen gewoonlijk aan dat ‘ethische
waarden‘ bepaalde principes of deugden
inhouden, waarvan we vinden dat die de
basis zouden moeten vormen van ons
handelen als we een goed leven willen
leiden.

Maar ethische waarden of wat als deug-
den kan worden gezien, kunnen eveneens
verschillen en zelfs veranderen, naarmate
de omstandigheden en ook de betrokken
persoon – en zijn of haar situatie op ver-
schillende tijden veranderen.

En dus verschillen waarden ook al naar-
gelang met de gemeenschap en de familie
waarin men is geboren en opgegroeid en
waarin men leeft, met zijn sociale klasse,
zijn godsdienst, enz. Verder kunnen
iemands waarden veranderen als hij of zij
tot andere inzichten is gekomen en een
deugdzamere levenswijze heeft aangeno-
men, of misschien juist gedesillusioneerd is
en sceptisch of cynisch wordt.

Zogenaamde ethische waarden kunnen
een materialistische basis hebben als we
goed doen voor ons eigen welzijn of om
een of andere materiële beloning.

Ethische waarden houden zo het gevaar
van zelfbedrog in. We zouden bepaalde
waarden kunnen verkondigen hoewel de
fundamentele overtuiging van waaruit we
handelen daar lijnrecht tegenover staat.
Ouders zeggen wel eens tegen hun kinde-
ren: ‘Doe wat we zeggen. Doe niet wat wij
doen!’ Als we werkelijk volgens de waar-

den die we verkondigen zouden handelen,
zou ons leven anders worden.

Krishnamurti vertelde in India zijn
gehoor soms dat ze niet werkelijk in karma
geloofden; want als ze dat wel deden
zouden ze anders leven. En inderdaad, als
we vertrouwen zouden hebben in de Grote
Wet, als we werkelijk wisten dat de wereld
door rechtvaardigheid werd geregeerd,
zouden we nooit wanhopen of verontwaar-
digd zijn.

De waarden volgens welke we feitelijk
leven, zijn onze ware overtuigingen.

We zijn ons daar wellicht niet van
bewust, maar onze handelingen en speciaal
onze spontane daden bij een crisis verra-
den ons. Als we door een brand worden
overvallen, redden we dan in de eerste
plaats onszelf en onze bezittingen, of
helpen we de zwakkeren om aan de vlam-
men te ontkomen?

Laten we eens enkele voorbeelden bekij-
ken.

Een bekende vertelde me eens hoe hij
heel toegewijd was aan een vrouw die hij
als zijn spirituele lerares beschouwde. Op
een dag kwam hij onverwacht bij haar en
zag dat zij haar hondje een schop gaf. Op
dat moment keek hij door haar ogenschijn-
lijke spiritualiteit heen!

Er is een Indiaas verhaal over een
koning die geboeid luisterde naar de
leringen van een sw�mi, toen er plotseling
brand uitbrak in het paleis. De koning
merkte nauwelijks iets, zo gefascineerd was
hij door de woorden van de sw�mi. De ver-
woesting van zijn bezittingen deed hem
niet zoveel. Maar de sw�mi graaide in
grote opwinding zijn bedelnap en staf bij
elkaar om ze uit de vlammen te redden.
Wie had er nu, in de praktijk van het
moment en los van mooi klinkende woor-

Theosofia 103/5 � oktober 2002 189

Als we werkelijk wisten dat de
wereld door rechtvaardigheid werd

geregeerd, zouden we nooit
wanhopen of verontwaardigd zijn.



den, de hoogste spirituele waarden – de
koning of de sw�mi?

Iemand kan, net als Hume naar men zegt
deed (aan wie enkele van de Mahatmabrie-
ven gericht waren), anoniem daden van
grote goedheid en edelmoedigheid verrich-
ten en daar nooit publiekelijk voor uitko-
men.

Als we een oprecht leven willen leiden is
het belangrijk te weten of de waarden die
we verkondigen dezelfde zijn als die waar-
naar we, zowel bewust als onbewust, wer-
kelijk leven.

Het is veel eerlijker om zelfzuchtige
eigenschappen te erkennen, dan om
onzelfzuchtige waarden te verkondigen,
waarin we niet echt geloven en waarnaar
we daarom ook niet werkelijk leven.

Natuurlijk voelen de meesten van ons
zich gewoon niet lekker bij zelfzuchtige
eigenschappen en dat is misschien een
goed teken. Maar dat mag niet leiden tot
blindheid voor onze werkelijke waarden of
het aannemen van goedklinkende waarden
waar we niet naar leven en waarin we dus
niet werkelijk geloven.

Het is misschien beter om over de waar-
den die we tot de onze zouden willen
maken te spreken als ‘idealen’ i.p.v. over
‘waarden’…, idealen die doelen zijn die we
nog niet hebben bereikt, maar die we in de
toekomst hopen te verwezenlijken. Als
zodanig kunnen ze ons leven van nu
beïnvloeden.

Bij de beschouwing van het onderzoek
van waarden, waarmee meestal ethische
waarden worden bedoeld, kunnen we dat
onderzoek op twee manieren opvatten, het
innerlijke en het uiterlijke onderzoek.

Het innerlijk onderzoek zou een onder-
zoek moeten zijn naar welke waarden we
werkelijk aanhangen. Dit zou je ‘ziele-
onderzoek’ kunnen noemen of zelfobserva-
tie die mogelijk zou kunnen leiden tot zelf-
kennis.

Dit innerlijk onderzoek zou betekenen
dat we onszelf moeten afvragen of ons
motief om vriendelijk te handelen, d.w.z.
of de waarde die ons motief tot handelen is
werkelijk mededogen is, de onzelfzuchtige

drang om een ander te helpen. Of is het
een verlangen naar een beloning, hetzij in
de vorm van een geschenk, hetzij als dank-
baarheid van degene die we helpen? Is het
misschien de wens om de reputatie te ver-
werven van een aardig en onzelfzuchtig
iemand te zijn? Of is, als onze goede daad
anoniem blijft, zelfvoldoening de waarde
die ons in werkelijkheid motiveerde?

Ik denk dat we, als we eerlijk zijn, zullen
ontdekken dat onze motieven vaak
gemengd zijn. Maar we zien veel liever
vóór alles datgene wat we als onze goede
motieven beschouwen. We houden er niet
van om onszelf zelfzuchtige motieven toe
te schrijven en vergeten die liever.

(Er zijn trouwens ook mensen, bijvoor-
beeld in de calvinistische traditie, die zich
goed voelen bij het idee ‘arme zondaars’ te
zijn en die daar voldoening in vinden!)

Het uiterlijk onderzoek naar waarden
zou kunnen betekenen dat we onszelf gaan
afvragen welke waarden we zouden
moeten aannemen – het zoeken naar een
theoretische basis voor onze daden. (Het
innerlijke onderzoek kan natuurlijk leiden
tot een uiterlijk onderzoek, als we ontdek-
ken dat we bepaalde waarden hebben die
we niet echt waarderen en die we besluiten
te vervangen door waarden waar we ons
beter bij voelen.)

Onze waarden zouden b.v. kunnen zijn:
het goede, het ware en het schone.

Maar deze uiterlijke zoektocht naar
waarden – ethische waarden – is vol moei-
lijkheden. We kunnen drie van die moei-
lijkheden noemen:

We kunnen terechtkomen in een dilem-
ma als verschillende waarden ons in ver-
schillende richtingen trekken.

Het klassieke Griekse drama is hiervan
een voorbeeld. De held wordt verscheurd
tussen zijn plicht tegenover zijn familie en
zijn morele plicht. (Dit was ook het geval
bij Arjuna en andere helden in de
Mah�bh�rata). Of hij heeft een overhaaste
belofte gedaan waarvan hij vindt dat hij er
zich aan moet houden, maar die hem mee-
sleept in een serie handelingen die moreel
gezien onjuist zijn.
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Je kunt natuurlijk ook voorbeelden in dit
leven vinden: Iemand zou voor de keus
kunnen staan om smeergeld aan te nemen
om het leven van zijn familie te vergemak-
kelijken, maar hij zou ook kunnen weige-
ren. In landen waar dienstplicht is kan
iemand voor de beslissing komen te staan
om al of niet bewust te weigeren. Dit is het
thema van de Bhagavad Gita, als we dit
verhaal letterlijk nemen.

De tweede moeilijkheid kan uit de eerste
volgen. Het gevaar schuilt er hier in dat
men teveel nadruk legt op een waarde en
dat men de desbetreffende kwaliteit ervan
overdrijft. Er is al eerder gezegd dat een
deugd een ondeugd kan worden door
overdrijving ervan. De stem van liefde die
de stem van het gezond verstand overstemt
kan ertoe leiden dat men een kind of een
huisdier verwent. Deugden zijn als de
facetten van een diamant. Geen van deze
mag worden uitverkoren om meer te
worden gecultiveerd dan een ander, hoog-
stens misschien tijdelijk. Deugd, (enkel-
voud) is edeler dan deugden(meervoud).
Deugd in het enkelvoud zou symbool
kunnen zijn voor de hele diamant.

De derde moeilijkheid is dat we ethische
waarden niet aan een ander kunnen
opdringen en evenmin aan onszelf. Elke
vorm van dwang, hetzij psychisch of
moreel, zal vroeger of later tot onderdruk-
king en zelfbedrog of wanhoop leiden; dat
hangt ervan af op welk niveau we staan.
Het kan mensen ertoe brengen om kunst-
matige zogenaamde waarden te cultiveren
of om te zoeken naar uitvluchten of ver-
ontschuldigingen voor een gedrag dat
onder de maat blijft.

Maar ondanks deze problemen, is de
uiterlijke zoektocht naar ethische waarden
die we tot de onze maken, een ware theo-
sofische queeste.

Het is belangrijk om van de juiste theo-
rieën uit te gaan. Daarom is de eerste stap
op het edele achtvoudige pad in het
boeddhisme waarschijnlijk ‘Juist Begrij-
pen’. Er wordt beweerd dat we datgene
worden waarover we diep nadenken. Dus

is het zeker goed om over positieve waar-
den na te denken.

Spirituele waarden

Wat betekent ‘spiritueel’? Het wordt uitge-
legd als datgene dat is gebaseerd op het
gevoel van de Eenheid van alle dingen. Er
is slechts één geest – niet ‘mijn’ geest of
‘jouw’geest, of van wie dan ook.

De innerlijke eenheid van alles is niet
alleen de basis van de theosofie als leer,
maar ook van de theosofie als een manier
van leven. Het is de ultieme waarde, de
waarde achter alle waarden, want het is
juist de idee van Eenheid die tot de begrip-
pen, en naar we hopen, tot de waarden van
liefde, waarheid en wijsheid leidt.

Als we werkelijk inzien dat alles één is,
betekent het dat een ander kwetsen het-
zelfde is als onszelf kwetsen. De vreugde
van een ander is onze vreugde. Dit is de
basis voor de Gouden Regel: Behandel een
ander zoals jezelf behandeld wilt worden.
Een stap verder gaand, kun je zeggen: we
koesteren een ander zoals we onszelf
zouden koesteren (als we al aan onszelf
denken). Dat is universele liefde.

Wanneer we de eenheid van alle dingen
werkelijk onderkennen, gaan we naar het
hart van hun wezen en kennen we hun
ware aard. Dit kan ook licht werpen op
uiterlijke verschijningsvormen en op de
aspecten van deze verschijningsvormen die
overeenstemmen of afwijken van hun
innerlijke aard. Zo zijn we in staat waar te
nemen wat echt en wat onecht is om te
kunnen zien wat de feiten zijn.

Want wat meestal maakt dat we de feiten
niet in hun ware gedaante zien, is ons
eigenbelang. We zien door de bomen het
bos niet, d.w.z. dat we het totale beeld niet
zien omdat we elk deel ervan (en onszelf in
de eerste plaats) als een aparte eenheid
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zien. Als er geen eigenbelang is doordat we
zien dat ons ware eigenbelang niet kan ver-
schillen van het belang van anderen, zien
we op de ware manier. En dit, het zien van
dingen zoals ze zijn, is wijsheid.

Die liefde en die wijsheid zijn één en zij
leiden direct tot juist handelen, ja ze zijn
één met juist handelen. Als dit plaatsvindt
is er ook eenheid in onszelf. Onze gedach-
ten, gevoelens en handelingen zijn in har-
monie met elkaar. We zijn dan een
geïntegreerd mens. Er is dan geen tegen-
strijdigheid tussen onze werkelijke overtui-
gingen en die welke we verkondigen (áls
we al overtuigingen verkondigen), en geen
verschil tussen theorie en praktijk. En dus
is er geen dilemma in ons leven, en ook
geen keuze! We zien helder wat er gedaan
moet worden en we doen dat eenvoudig;
de weg van onze handelingen is duidelijk.
Dit was het geval met Arjuna toen hij,
dankzij Krishna, zijn innerlijk zelf, zijn
ogen had geopend.

Vanuit een meer oppervlakkig gezichts-
punt gezien houdt het gevoel van eenheid
in dat we aan anderen denken en niet aan
onszelf. Vanuit een dieper standpunt bete-
kent het dat er geen anderen zijn en dat er
geen zelf is.

Dit is de realisatie van de mysticus, die
vaak als gevolg van zijn inzicht op een
manier handelt die niet door anderen
wordt begrepen. Misschien was Arjuna in
een mystieke toestand toen hem gevraagd
werd of hij in de komende strijd de steun
van Krishna zelf of van diens sterke leger
verkoos. Hij koos voor het eerste en zijn
tegenstander had de tweede keus. Arjuna
koos ervoor om Krishna aan zijn zijde te
hebben en zijn tegenstander was meer dan
verheugd dat hij het grote leger van Krish-
na aan zijn zijde had; hij beschouwde

Arjuna als een dwaas. Toch deed Arjuna
de beste keus. Hij koos voor de Eenheid,
de bron van alles… de keuze voor de mys-
tiek die voor anderen onbegrijpelijk was.

De noodzaak van juiste waarden in de

wereld van nu

We zijn het er allemaal over eens dat de
wereld ziek is tengevolge van het eenzij-
dige en zelfzuchtige gedrag en handelen
van de mensheid.

Dit gedrag en deze handelingen zijn op
bepaalde waarden gebaseerd – niet nood-
zakelijkerwijs de waarden die mensen ver-
kondigen, zelfs niet diegenen die bewust
leven, maar de waarden waar zij zich in
feite aan houden, die waarvan ze in hun
hart overtuigd zijn dat ze juist en recht-
vaardig zijn, of ze het al of niet weten.

Eenzijdige en zelfzuchtige waarden
hebben eenzijdige en zelfzuchtige gevoe-
lens, gedachten en daden tot gevolg. Het
zijn materialistische waarden, gebaseerd
op de begeerte om te nemen, te krijgen, te
houden.

De wet die de groei van de geest regelt
gaat daarentegen, zoals we al eerder zagen,
niet over nemen of verwerven, maar over
geven, en het vreugdevol onthechten van
uiterlijke zaken en zo de weg vrijmaken
voor de lichtstroom van binnenuit.

Wat de wereld nodig heeft zijn spirituele
waarden, waarden die gebaseerd zijn op
het gevoel van openheid en de behoefte
om te geven in plaats van te nemen.

Maar als we, zoals gezegd, de mensen
niet kunnen dwingen deze waarden aan te
nemen, wat kunnen we dan wel doen om
ze te verspreiden? Hoe kunnen we mensen
afhouden van een materialistische kijk op
de dingen en een revolutie in hun huidige
waarden veroorzaken?

Kunnen we iets doen in plaats van erover
te praten?

Kunnen we het in de Bhagavad Git�
gegeven advies opvolgen en eenvoudigweg
juist handelen, voor zover dat in onze
macht ligt, zonder ons zorgen te maken
over het resultaat? Of kunnen we, zoals in
de gelijkenis in de bijbel, domweg zaden
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zaaien, waarvan sommige onvermijdelijk in
steenachtige grond terecht zullen komen?
Maar andere zullen wel in vruchtbare
aarde vallen, misschien wel heel onver-
wacht en zelfs pas na vele jaren.

We kunnen anderen beïnvloeden zonder
dat bewust te willen, door ons hele gedrag,
door de manier waarop we spontaan
voelen, denken en handelen.We trekken
misschien wel hun aandacht als onze
manieren van voelen, denken en handelen
verschillen van die van de meeste mensen,
speciaal in moeilijke situaties, als die zich
voordoen, als we ons werkelijk houden aan
bepaalde waarden, niet door er lippen-
dienst aan te verlenen, maar door ze in ons
dagelijks leven in praktijk te brengen
omdat we van de juistheid ervan echt over-
tuigd zijn.

Zo kan onze reactie, als we met leed
worden geconfronteerd, bijvoorbeeld bij
ziekte of verlies, die van positieve aanvaar-
ding zijn – geen slaafs fatalisme, maar het
besef dat datgene wat er gebeurt juist,
goed en helpend is. Natuurlijk zullen wat
als de slagen van het lot worden gezien,
ons nog steeds bezeren, maar we zullen
geneigd zijn er sneller van te herstellen,
omdat onze houding positief zal zijn.

Het verlangen om boven alles toch mate-
riële zaken te verzamelen kan praktisch en
begrijpelijk lijken. Maar het is niet realis-
tisch om alleen aan materiële dingen
belang te hechten, omdat de mens niet
alleen maar een materialistisch wezen is.
Als je alleen het materiële aspect van
iemands wezen voedt, verwaarloos je zijn
diepere aard, die immaterieel is. Dit bete-
kent niet dat we onze stoffelijke behoeften
moeten ontkennen. We zijn stoffelijke
wezens, maar alleen aan de oppervlakte,
hoe belangrijk die oppervlakte ook moge
zijn. We kunnen ons er niet altijd maar op
blijven richten om die oppervlakte uit te
breiden en te verfraaien – hoewel dit een
noodzakelijke fase is. Vroeger of later
zullen alle menselijke wezens de drang
voelen om tot onder die oppervlakte door
te dringen, te stijgen tot grote hoogten of
te duiken in de diepten van hun wezen om
bij de kern te komen.

Als wij zelf overtuigd zijn van de Een-
heid van al het bestaande en als onze waar-
den van spirituele aard zijn, als het de
waarden van het Ene zijn – ware liefde en
wijsheid – zullen we de spirituele aard in
anderen herkennen en er spontaan op
ingaan. Aan des Meesters Voeten zegt:

“Leer God in iedereen en in alles te ont-
dekken… Je kunt je broeder helpen door
dat wat je met hem gemeen hebt en dat is
de Goddelijke Liefde; leer hoe je dat in
hem kunt opwekken, leer hoe je daar bij
hem een beroep op kunt doen; zo zul je je
broeder weerhouden van het kwaad.”
(blz. 35)

Waarden kunnen voor ons alleen woor-
den of mentale begrippen zijn. Maar men-
tale begrippen zijn nuttig en vaak nodig.
Toch moeten ze, willen ze effectief zijn,
zowel boven als beneden het mentale
gebied verankerd zijn. Ze behoeven een
basis in ons onderbewuste, in de hoogste
betekenis (wat in zo’n geval een ware
reflectie van ons Goddelijk Zijn zal zijn)
als sterke overtuigingen en ze moeten
geaard zijn in ons uiterlijk leven, in onze
gedachten, gevoelens en handelingen. Als
we ons werkelijk aan bepaalde waarden
houden, zullen we daar naar handelen:
zowel boven als beneden. Wat ons karakter
genoemd wordt komt overeen met de
waarden die we werkelijk aanvaarden; en
ons handelen komt overeen met ons karak-
ter, of we ons dat al of niet bewust zijn.

Als we onze waarden niet ‘aarden’, als
we niet in praktijk brengen wat we predi-
ken, zullen deze waarden zwakker en
zwakker worden. Als we ze wel in praktijk
brengen zullen ze steeds sterker worden,
zullen onze overtuigingen dieper worden
zonder dat ze tot fanatisme leiden.

We kunnen van buitenaf geen innerlijke
waarden opleggen. De innerlijke waarden
die we hebben komen spontaan tot uit-
drukking, van binnen naar buiten en dat is
de ware manier van ontwikkeling in de
natuur.

Uit: The Theosophist, aug. 2000
Vert.: Corrie Blaak
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Fundamenteel en praktisch
omgaan met het leven
– Francis Berry-Evans

Het leven is een paradox. Wij zeggen:

‘Klein beginnen; gebruik een geleidelijke
benadering.’ Wij lezen gewoonlijk heen

over wat we de inleiding noemen, het
simpele, zodat we maar door kunnen

naar ‘het betere werk’. Zo leren wij het
complexe. Vervolgens leren we hoe we

de verlichten moeten aanhalen; en cite-
ren wij uit de citaten over wat de

verlichten nu echt bedoeld hebben. Zo
krijgen we een universitaire graad.

Helaas is dit hoe wij de opgeleide mens-
heid worden, geen verlichte mensheid.

Het lijkt wel of ik veel mensen ontmoet
heb in organisaties over de hele wereld die
één ding gemeen hebben: het zijn belezen
individuen. Zij kunnen over alles met u
debatteren, als u wilt. Ofschoon u
misschien liever zegt: ‘U hebt gelijk’ en
dan verder gaat. Hoe kun je ergens over
debatteren met een gesloten denkvermo-
gen? Iemand met een gesloten denkvermo-
gen heeft de waarheid al, althans tot zijn
eigen tevredenheid en soms is het de
moeite waard een poosje naar hem te
luisteren om vast te stellen of dat volgens u
ook zo is.

Ik denk echt dat als u teruggaat naar de
simpele lessen, en ze echt onderzoekt en
ermee aan het werk gaat, dat u er dan mis-
schien in kunt slagen in één leven een van
deze lessen onder de knie te krijgen. Als u
dat lukt, wordt het een promotie, een
echte verlichting. Het is niet gemakkelijk.
Verlichting is iets praktisch, de toepassing
van een waarheid in het leven, dat wil
zeggen de toepassing van die waarheid niet
één of twee keer, maar permanent. Wan-
neer u een meester bent geworden in één
van deze simpele dingen, dan kunt u
erkend worden als een meester.

De Grote Meesters die de (ideeën van
de) Theosofische Vereniging geformuleerd
hebben, kenden deze principes. Zij zorg-
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den ervoor dat deze principes verankerd
werden in de grondbeginselen van de
Vereniging. Toch hadden ze niet veel hoop
dat iemand ze echt zou begrijpen. De
omvang van de bibliotheek laat zien hoe-
veel mensen geschreven hebben over wat
er nodig is, maar zijn wij als groep zelfs
maar een klein beetje vriendelijker gewor-
den jegens onze medemensen? Denken wij
het beste van mensen in het algemeen, of
zelfs maar van onze medeleden?

Een van de grondbeginselen van theoso-
fisch denken draait om broederschap (zus-
terschap), of om onze gemeenschappelijke
basisvorming als mensen. Natuurlijk
hebben wij allemaal affiniteit met het een-
heidsprincipe, dat is gemakkelijk. Als we
dat begrepen hebben kunnen wij doorgaan
met de Geheime Leer, het betere werk.
Maar even zonder gekheid, ik denk dat het
probleem is dat wij, totdat wij broeder-
schap onder de knie hebben, nooit iets
anders kunnen begrijpen. (Door deze
bewering zullen velen zich op hun teentjes
getrapt voelen).

Broederschap is een van de simpele
lessen bij het zoeken naar verlichting.
Wanneer we ons die broederschap eigen
gemaakt hebben, hebben we plotseling het
masker van de persoonlijkheid doorgeprikt
en een andere essentiële waarheid ontdekt,
namelijk dat er niemand is buiten uzelf,
alleen de afspiegelingen die u maakt van
de oordelen die u heeft en die u voorge-
houden worden door anderen. Wanneer u
boos bent, komt er wel iemand of iets om u
dat te laten zien. U hebt wel een reden om
boos te zijn. Als u ongeduldig bent, is er
wel iets om ongeduldig over te zijn. Als u
slachtoffer bent, dan is er wel iemand die u
tot slachtoffer maakt en precies doet waar-
voor u bang bent op te komen. Als u
degene bent die iemand anders tot slacht-
offer maakt, dan zult u wel een reden
vinden waarom hij of zij het verdient aan-
gevallen te worden.

Wanneer u over iemand roddelt, dan zit
er een ander soort oordeel verborgen in de
roddel. Het zal lijken of de persoon waar-
over geroddeld wordt zich volgens uw
roddel gedraagt, maar in werkelijkheid is

wat u over hem zegt net zozeer waar over
uzelf, zo niet meer. U kunt niet in een
ander zien wat u niet in uzelf kent.

En dan, wanneer u vriendelijk bent,
komt u diegenen tegen die dankbaar zijn.
Wanneer u vriendelijk bent tegen iemand
die u niet kent en nooit meer zien zult, dan
bent u vriendelijk tegen het universum en
het universum beloont vriendelijkheid met
vriendelijkheid. Als ieder van ons even ter
plekke een ogenblik stilstond en nadacht
over onze eigen zonden, liever dan over de
zonden van een ander, dan zou onze tocht
naar verlichting beginnen.

Ik heb gekeken naar alle meditaties, alle
leringen, al het esoterische werk en zelden
heb ik absolute eerbied voor iemand
anders ervaren. Ik heb, als leraar én als
leerling, deelgenomen aan discussies, aan
lessen, waar mensen niet genoeg respect
voor anderen toonden door hun eigen
mening lang genoeg terzijde te schuiven
teneinde te luisteren naar wat iemand
anders te zeggen heeft. Wanneer wij dit
doen, dan vertellen wij hen: ‘Ik ben de des-
kundige, ik ben hier de verlichte.’ Als wij
het geluk hebben om in gezelschap te zijn
van iemand die met zichzelf geworsteld
heeft en werkelijk iets ontdekt heeft, dan
lopen we een kans mis om tot verlichting te
geraken omdat wij te zeer in beslag geno-
men worden door onze eigen belangrijk-
heid, ons eigen ego. Het interessante is dat
wij de woorden die wij uitspreken al dui-
zend keer eerder gehoord hebben. Het zijn
de woorden die jaar in, jaar uit in het
denken rondcirkelen.

Hoe kan iemand van ons een groep zoe-
kers te woord staan als mentor, als gids, als
wij deze fundamentele les nog niet beheer-
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sen? Als wij een les per week hadden om
de kunst en de wetenschap te onderwijzen
en na te denken over wat iemand anders te
zeggen heeft, dan zouden wij misschien
meer bereiken. Het lijkt mij dat toen de
jonge Jezus de synagoge binnenging en
met de geleerde Rabbi sprak, dit de les was
die hij onderwees. Het is duidelijk dat dit
inderdaad meesterrabbi’s waren, omdat zij
verstandig genoeg waren om te luisteren,
en te weten dat de onschuld van de kinder-
tijd voorafgaat aan oordelen.

De eerste les in meditatie is het denkver-
mogen stilleggen, het innerlijke gebabbel
tot rust te brengen. Van hieruit kunt u de
schoonheid ervaren die rondom ons is, en
de schoonheid die binnenin ons is, en de
schoonheid die u zelf bent. Als u dit na

enige tijd onder de knie heeft, ontdekt u
misschien woorden die ontstaan vanuit het
diepe innerlijk. Zij klinken niet zoals u,
want ze hebben een andere kwaliteit. Som-
mige mensen noemen dit mediumschap,
kanaliseren, gidsen van de geest, overscha-
duwen, ik weet niet of het dat is. Wat ik
wel weet is dat het de moeite waard is om
ernaar te luisteren, en het op te schrijven,
en dan te beschouwen als waardevolle
informatie en leiding. Ik zou niet willen
aanbevelen dat u iets aanvaardt zonder er
goed over na te denken en als het niet in
lijn is met wat u al weet.

Uit: Theosophy in New Zealand,
december 2000

Vertaling: A.M.I.
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Wees als de oceaan
die alle stromen en rivieren

in zich opneemt.
De machtige rust van de oceaan

blijft onbewogen;
hij voelt die niet.

De Stem van de Stilte, H.P. Blavatsky



De theosofie van de
Tau Te Tsjing, Deel I
– Richard W. Brooks

Veel theosofen zijn verliefd geworden op

de kleine Chinese klassieker, bekend als
de Tau Te Tsjing en toegeschreven aan

de wijsgeer Lao Tze. Wij zien er een
echo in van veel vertrouwde theosofi-

sche ideeën. Anderen delen ons enthou-
siasme echter aangezien het vaker in het

Engels vertaald is dan welk ander boek
dan ook behalve de Bhagavad Gita. Maar

wat is nu precies het karakter van dit
kleine boekje? En waarom fascineert het

mensen? Ten eerste is het een korte ‘klassieker’
(tsjing). Het is traditioneel verdeeld in
eenentachtig hoofdstukken, die vervolgens
geordend zijn in twee secties, waarvan er
één handelt over tao (letterlijk ‘weg’) en de
andere over te (meestal vertaald als
‘deugd’ maar met de onderliggende notie
van ‘morele kracht’). Er zijn een aantal
verschillende versies van de tekst, maar elk
daarvan bevat ongeveer vijfduizend
Chinese karakters. Dat maakt het tot een
lezerstaak die goed te doen is.

Ten tweede is het vaak cryptisch. Veel
passages kunnen op veel verschillende
manieren vertaald worden. Niet alleen
biedt dit een uitdaging aan iedere vertaler
of lezer, het leidt bij velen ook tot een
gevoel dat zij weten wat het echt betekent,
terwijl anderen er naast zitten. In feite
moedigt Lao Tze deze houding zelfs aan,
wanneer hij zegt:

Woorden hebben voorouders;

daden hebben een meester.
Mijn woorden zijn gemakkelijk te kennen,

en zeer gemakkelijk toe te passen,
maar niet alle mensen in de wereld kennen

ze,
noch passen zij ze toe.

Dat komt omdat ze niet weten, omdat ze
mij niet kennen.
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Wanneer weinigen mij maar kennen,

ben ik waarschijnlijk boven alle lof verhe-
ven.

Daarom kleedt de wijze zich in ruwharige
kleding,

en draagt zijn juwelen in zijn boezem.
(hoofdstuk 70)

Om een ‘voorouder’ en een ‘meester’ te
hebben betekende dat men deel uitmaakte
van de sociale orde, dat wil zeggen dat men
geen wilde was. Hier is het een metafori-
sche manier om te zeggen dat de Tau Te
Tsjing een coherente leer heeft. De laatste
regel is een metafoor door te zeggen dat
deze leer echter verborgen is onder een
blijkbaar grove uiterlijke vermomming.
Deze regels vertellen iets belangrijks aan
hen die geen Chinees kunnen lezen: men
moet altijd voorzichtig zijn bij het kritiek-
loos citeren van een vertaling. Dat geldt
ook voor de vertalingen in dit opstel.

Ten derde: waar men algemene consen-
sus aantreft bij vertalers over de betekenis
van bepaalde passages, is het filosofische
gezichtspunt dat de Tau Te Tsjing biedt zo
frappant verschillend van onze normale
manier van denken dat het ons achterover
doet leunen om ons eigen standpunt
opnieuw te bezien – vooral in de rijken van
de metafysica en intermenselijk gedrag.
Alweer zinspeelt Lao Tze hierop wanneer
hij schrijft:

Als een geleerde van de hoogst rang van

Tau hoort,
beoefent hij het naarstig.

Als een geleerde van de middelste rang van
Tau hoort,

schijnt het of hij er zich nu eens aan houdt,
en het dan weer verliest.

Maar als de geleerde van de laagste rang
van Tau hoort,

lacht hij er luidkeels om.
Zo er niet om gelachen werd, zou het Tau

niet zijn.
(hoofdstuk 41).

Dit is waar wat betreft de meeste echt
diepgaande leringen. En daarom vinden
theosofen de Tau Te Tsjing een boek dat

zeer de moeite van zorgvuldige, herhaalde
studie waard is. Maar dat is nog maar het
begin. Wij hebben nog steeds niet de vraag
beantwoord wat het karakter ervan is. Het
antwoord op deze vraag is cruciaal voor
iedere vertaling, aangezien het kleur zal
geven aan hoe bepaalde belangrijke woor-
den, en zelfs hele passages, vertaald
worden.

Is dit kleine boekje het werk van één
enkele auteur? Als dat zo is, verwacht men
dat de ideeën erin vervat, coherent zijn. Of
is het alleen maar een compilatie van wat
één vertaler noemt: uitspraken ‘van Lao’?
In dat geval zou men geen consistentie ver-
wachten, maar veeleer af en toe een tegen-
stelling. Mijn eigen gevoel, na veertig jaar
bestuderen van het boek en het lezen van
talloze vertalingen, is dat het tenminste
over het algemeen coherent is. Men moet
tenminste zoeken naar coherentie, alvo-
rens de hypothese dat het het werk is van
één enkele auteur overboord te gooien. In
feite hebben zelfs vertalers zoals D.C. Lau,
die denken dat het een verzameling losse
uitspraken is, coherente en consistente ver-
talingen gemaakt. Zelfs als het een compi-
latie is van uitspraken ‘van Lao’ door
iemand die zichzelf Lao Tze noemt (letter-
lijk: ‘oude vriend’ of ‘oude meester’),
vormen ze een over het algemeen consis-
tent geheel.

In principe zijn er drie benaderingen van
de tekst. Men kan aannemen dat het pri-
mair mystiek of metafysisch is; er zijn
zeker veel passages die dat idee staven, net
als het eerste hoofdstuk. Een tweede idee
is dat de Tau Te Tsjing overwegend een
sociopolitieke verhandeling is; wederom
staven talloze passages die interpretatie.
Bovendien was vrijwel alle vroege Chinese
filosofie sociopolitiek van aard, zodat deze
interpretatie in het algemene patroon past.
En tenslotte kan men steun vinden in veel
passages voor een filosofie van persoonlijk,
of juister gezegd, intermenselijk handelen.
Ik denk dat alle drie de interpretaties juist
zijn, zonder dat zij veel met elkaar in
tegenspraak zijn.

198 Theosofia 103/5 � oktober 2002



Alle oude Chinese filosofen (vóór de
komst van het Boeddhisme) beschouwden
mensen als sociale wezens met bepaalde
natuurlijke begeerten (naar goed voedsel,
mooie kleren, seks, een liefhebbend gezin,
een leuk huis in een goede buurt en een
regering die ontvankelijk is voor de
behoeften van de mensen). Men
beschouwde een celibataire kluizenaar als
abnormaal, ziek. Dientengevolge richt
vroege Chinese filosofie zich op de proble-
men van mensen in de maatschappij en dus
is de Tau Te Tsjing een sociopolitieke ver-
handeling. Maar de organisatie en het
bestuur van staat en maatschappij zouden
op ethiek gebaseerd moeten zijn. En dat
betekent, volgens de Tau Te Tsjing (en de
theosofie), dat ethiek gegrond moet zijn in
de manier waarop de natuur werkt, of de
metafysica.

De sociopolitieke situatie in het aloude
China ten tijde van Lao Tze (dat op enig
tijdstip tussen de zesde en de tweede eeuw
v. Chr. geweest kan zijn) was triest, zoals
duidelijk wordt aangegeven in een aantal
passages, bijvoorbeeld:

Terwijl de koninklijke paleizen
goed onderhouden worden,

zijn de velden vol onkruid,
en de graanschuren leeg.

Geborduurde klederen dragen,
scherpe zwaarden omhangen,

verzadigd zijn van drank en voedsel,
grote rijkdommen bezitten –

dit wordt aanmoedigen tot roven genoemd.
Is het niet afwijken van Tau?

(Hoofdstuk 53)

Het volk verhongert.
Omdat de ambtenaren zware belastingen

heffen.
Daarom verhongert het.

(Hoofdstuk 57)

Helaas is tegenwoordig in veel landen
van de wereld de politieke situatie in
wezen dezelfde! Dat is maar één van de
dingen die dit kleine klassiekertje tijdloos
maakt – en die Lao Tze’s aanbevolen

oplossing belangrijker maakt dan alleen
intellectueel interessant voor ons.

Ofschoon belangrijke metafysische
ideeën door de hele Tau Te Tsjing ver-
spreid staan, zijn de meeste te vinden in de
tao of het eerste deel van het boek (hoofd-
stukken 1-37). Het eerste idee is dat de
natuur een eenheid vormt – één coherent,
geheimzinnig, onderling gerelateerd zijns-
gebied, zodanig dat het niet uitgemeten
kan worden of beschreven in taal, maar
alleen gevangen kan worden in een begeer-
tenvrije, transcendentale, eenmakende
ervaring (duidelijk een theosofisch idee):

Er bestaat iets inherents en natuurlijks,
dat vóór hemel en aarde was.

Bewegingloos en onpeilbaar,
staat het alleen en verandert niet;

het doordringt alles en raakt nooit uitge-
put.

Het kan de moeder van het heelal geacht
worden.

Ik ken zijn naam niet.
Maar zo ik het een naam zou moeten

geven,
noem ik het Tau, en ik noem het groot.

Groot betekent voortgaan;
voortgaan betekent ver gaan;

vergaan betekent terugkeren.
(Hoofdstuk 25)

Het Tau dat kan worden uitgesproken,

is het eeuwige Tau niet;
de naam die kan worden omschreven,

is niet de onveranderlijke naam;
het niet-bestaan wordt de voorganger

van hemel en aarde genoemd;
het bestaan is de moeder van alle dingen.

Uit het eeuwige niet-bestaan zien wij dus
helder

de duidelijke onderscheidingen.
De twee zijn in wezen gelijk,

en worden eerst in hun openbaring ver-
schillend.

Deze gelijkheid wordt diepte genoemd.
Oneindige diepte is de poort,

waaruit alle delen van het heelal voortko-
men.

(Hoofdstuk 1)
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Het tweede idee, waar hierboven al naar
verwezen is, is dat de natuur of tao cyclisch
is:

Wederkeer is de beweging van Tau.

Zwakheid is de toepassing van Tau.
Alle dingen in het heelal komen voort uit

het bestaan,
En het bestaan uit het niet-bestaan.

(Hoofdstuk 40)

Ook dit is een veel voorkomend theoso-
fisch denkbeeld. Net als de derde karakte-
ristiek van de natuur: zij is onpersoonlijk,
niet vooringenomen jegens menselijke of
andere wezens:

Hemel en aarde zijn niet welwillend;
Voor hen zijn alle mensen strooien

honden.
De wijze is niet welwillend;

Voor hem zijn de mensen strooien honden.
(Hoofdstuk 5)

In het Chinees betekent ‘de tienduizend
dingen’, ‘alle dingen’; en ‘de honderd fami-
lies’ betekent ‘alle mensen’. De taoïstische
filosoof Tsjuang Tze (ca. 369-286 v.Chr.,
voorafgaande aan de compilatie van de
Tau Te Tsjing) vertelt dat men bij bepaalde
oeroude ceremonies in China honden die
uit stro geweven waren gebruikten; tijdens
de ceremonie werden deze strooien
honden met het grootste respect behan-
deld, maar nadat zij hun dienst bewezen
hadden in de ceremonie werden ze wegge-
gooid en vertrapt. Dit idee van de onper-
soonlijkheid van de natuur loopt door alle
belangrijke filosofische taoïstische
geschriften heen, en dit wordt herhaald in
brief 10 (88 in de chronologische reeks)
van De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett:

“De natuur is verstoken van goedheid of
boosaardigheid; zij volgt slechts onveran-
derlijke wetten, of zij leven en vreugde
schenkt, dan wel lijden [en] dood brengt en
vernietigt wat ze heeft geschapen… De
vlinder, door een vogel opgegeten, wordt
die vogel, en het vogeltje dat door een
ander dier wordt gedood, gaat in een

hogere vorm over. Het is de blinde wet van
de noodzakelijkheid en de eeuwige orde
der dingen en kan derhalve niet het Kwaad
in de Natuur worden genoemd.”

Ten vierde, de gemanifesteerde natuur is
tweeledig, daar zij twee aanzichten heeft.
Deze worden aangegeven, in een bepaalde
passage, door de bekende termen yang

(vaker Hemel of t’ien genoemd in de tekst)
en yin (meestal Aarde genoemd of ti).
Maar nadere bestudering van de tekst
toont ook aan dat de twee slechts verschil-
lende aanzichten zijn van een fundamente-
lere energie, genaamd ch’I:

Achter alle dingen staat de schaduw (yin)

Op alle dingen valt het licht (yang),
en alle dingen worden in harmonie

gebracht door de
Onstoffelijke adem (ch’I).

In De Geheime Leer (1:14-5) staan passa-
ges waarin de ‘ene absolute Realiteit’
(‘wortelloze wortel,’ ‘Zijn-heid,’ of ‘Para-
brahman’) genoemd wordt ‘die Essentie
die buiten alle proportie is met betrekking
tot geconditioneerd bestaan’ en waarvan
men zegt dat zij twee aspecten heeft, ‘ab-
stracte Ruimte’ en ‘abstracte Beweging,’
waarbij de laatste ook wel de ‘Grote
Adem’ genoemd wordt. H.P. Blavatsky zegt
verder dat als men eenmaal dit niveau van
abstractie verlaat, dan ‘komt dualiteit
bovenop in het contrast tussen Geest (of
bewustzijn) en Stof, Subject en Object.’
Dan zou yang metaforisch equivalent zijn
aan Geest en yin aan Materie, ofschoon zij
vaak letterlijker geïnterpreteerd worden
als gewoon ‘hemel’ en ‘aarde’. Tenslotte
vermeldt Lao Tze een triniteitsaspect van
de natuur. Het gemanifesteerde leidt niet
alleen tot twee, maar twee leiden op hun
beurt tot drie – vandaar tot de ‘tienduizend
dingen’:

Tau brengt het Ene voort;

Het ene brengt de twee voort;
De twee brengt de drie voort;

De drie brengt alle dingen voort.
(Hoofdstuk 42)
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Zo’n triniteitsaspect van de creatieve,
zich manifesterende kant van de natuur is
een veel voorkomend thema in verscheide-
ne wereldreligies. De Geheime Leer (1:16)
kent ook drie logoi, waarvan de derde
genoemd wordt ‘de Universele Wereld
Ziel, het Kosmische Noumenon van de
materie, de basis van de intelligente ver-
richtingen in en van de natuur’, wat net zo
klinkt als het idee dat hierboven cryptisch
werd uitgedrukt. Er is één andere passage
in de Tau Te Tsjing waarvan sommige theo-
sofen gedacht hebben dat zij zelfs invloed
suggereert van of op Hindoe en
Joods-christelijke theologie:

Wat wij aanschouwen en niet kunnen zien,

wordt kleurloos genoemd.
Wat wij beluisteren en niet kunnen horen,

heet geluidloos.
Maar wat wij tasten en niet kunnen grij

pen,
noemt men onstoffelijk.

(Hoofdstuk 14)

De drie woorden die hier gebruikt
worden om tao te karakteriseren zijn yi, hsi
en wei in het Chinees, die een triniteitspa-
rallel suggereren met yod, he en vau of
YHV van de Hebreeuwse Goddelijke
Naam getranscribeerd als Jehovah, of I,
sha en va van het Hindoe ‘Isvara’. Maar
aangezien het filosofische taoïsme natura-
listisch is en niet theïstisch, zijn deze paral-
lellen waarschijnlijk een linguïstisch toeval.
Theosofen zouden zich er niet al te druk
over moeten maken. H.P. Blavatsky citeert
zelfs Max Müller als zij erop wijst dat dit,
zoals hij zegt, een valse analogie is (GL
1:472).

(wordt vervolgd)

Noot

Voor de vertaling van de Tau Te Tsjing is
gebruikt gemaakt van de vertaling van Carolus
Verhulst, Mirananda, 1979

Uit: The Quest, januari-februari 2001
Vertaling: A.M.I.
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Voordat de Ziel kan zien,
moet de innerlijke harmonie bereikt worden

en het stoffelijke oog
moet blind worden voor alle begoocheling.

De Stem van de Stilte, H.P. Blavatsky



Sri Ramana Maharshi, “Ge-

sprekken”, opgetekend door
Paul Brunton & Munagala

Venkataramiah, uitgegeven bij

Ankh Hermes, ISBN 90 202

5187 2, €16,95.

Sri Ramana Maharshi

(1879-1950) staat alom bekend

als een van de grootste wijzen

van India en is vermaard vanwe-

ge de kracht van zijn stille aan-

wezigheid, zijn zuivere leven en

zijn compromisloze leer van

Zelfonderzoek. Ook na zijn

overlijden trekt hij nog altijd een

groeiend aantal volgelingen.
Gedurende de meer dan vijftig

jaar dat hij op de heilige heuvel

Arunachala verbleef, kwamen

duizenden bezoekers uit oost en

west naar hem toe om hem om
raad en leiding te vragen.

De gesprekken die zijn opge-

tekend in dit boek vonden plaats

in de jaren dertig van de twintig-

ste eeuw en gaan over uiteenlo-

pende onderwerpen, variërend

van de beslommeringen van het

dagelijks leven tot het ervaren

van onmiddellijke zelfrealisatie.

“Als je God zoekt met geheel
je hart, dan kun je er van verze-

kerd zijn dat God jou ook

zoekt.”

Sri Ramana Maharshi geeft op
onnavolgbare wijze antwoorden

op vragen en weet daarbij diep

tot de kern, het Zelf, door te

dringen.

Paul Brunton, van wie ver-

schillende boeken zijn versche-

nen, o.a. “Geheim India”, “Een

heremiet in de Himalaya”, “Wat

is karma?” en “Overpeinzingen

voor moeilijke momenten” heeft
samen met Munagala Venkatara-

miah (destijds Swami Ramananda

Saraswati) in de jaren dertig van

de vorige eeuw in de Sri Rama-

na-ashram notities gemaakt van
gesprekken die Sri Ramana

Maharshi had met bezoekers.

In 1984 heeft Kenneth Thur-

ston Hurst, Paul Bruntons zoon,

zijn vaders notities aan de
ashram gedoneerd.

The Unique Singing Bowl,

Chakra Delight en The hea-

ling Sounds of Didgeridoo.

Bij uitgeverij Binkey Kok in

Havelte verschenen in het afge-

lopen jaar drie schitterende

Engelstalige boekjes, die ieder
voorzien zijn van een eigen cd.

Zij zijn getiteld:

The Unique Singing Bowl,

Chakra Delight en The healing

Sounds of Didgeridoo.
In deze boekjes worden twee

instrumenten aan de lezer voor-

gesteld, n.l. de klankschaal en de

didgeridoo. De oorsprong van

deze instrumenten, de wijze
waarop ze gebruikt werden en

worden, het vermogen dat ze

hebben om de mens te helen,

weer in balans te brengen of

hem te helpen om in een medi-

tatieve toestand te komen, dat

alles wordt in eenvoudige woor-

den uiteengezet.

Het geluid als geneesmiddel of
als middel om je te ontspannen

is inmiddels in hetwWesten

allang niet meer onbekend. Maar

het is leuk om je er door middel

van deze boekjes nog weer eens
in te verdiepen, temeer daar er

zulke schitterende foto’s en illu-

straties in staan!

Jaap Koning, de man die ook

de nieuwe huisstijl van de Theo-

sofische vereniging Nederland

heeft ontworpen en die zulke

prachtige omslagen heeft

gemaakt voor de recente theo-

sofische uitgaven (boeken en
brochures), heeft van deze drie

boekjes echte juweeltjes weten

te maken! Als U op zoek was

naar een leuk cadeautje, dan is

dit zeker iets voor U!
LG
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Levensvragen in het licht van
de esoterische wijsheid, door

G. de Purucker. (Theosophical

University Press Agency, ISBN

90- 70328-60-7)

Liefde is het cement van het

heelal.

Iemand van wie het hart van

liefde en mededogen is vervuld,

kent nooit angst; daarvoor is in
zijn hart geen plaats.

Koester liefde voor al wat

leeft, dan verbindt u zich met de

onoverwinnelijke kosmische

krachten en wordt u sterk, en
geestelijk en intellectueel helder-

ziend - blz. 118.

De sterke mens is hij die lief-

heeft, niet hij die haat. De

zwakke mens haat omdat hij
beperkt en klein is. Hij kan het

lijden en het verdriet van ande-

ren niet zien of voelen en zelfs

het standpunt van een ander niet

begrijpen, wat toch gemakkelijk
is. Maar de mens die liefheeft

ziet zijn verwantschap met alle

wezens - blz 120.

Het mystieke hart, Wayne
Teasdale. Universele spiritualiteit

in de wereldreligies. Met een

voorwoord van de 14e Dalai

Lama en een introductie door

dr. Beatrice Bruteau. 307 bladzij-

den, ISBN: 9020282298, prijs:

€24,96. Uitgeverij: Ankh

Hermes

Enkele maanden geleden werd
in dagblad ‘Trouw’ aandacht

geschonken aan dit boek. Inmid-

dels is het ter recensie door ons

aangevraagd en wordt het van

harte bij de lezer aanbevolen.
De auteur houdt een warm

pleidooi voor interspiritualiteit.

Interspiritualiteit houdt zich

bezig met alle wegen die tot de

Ultieme Werkelijkheid leiden.
De schrijver is er heel goed in

geslaagd het mystieke hart dat in

elke grote religie of traditie te

vinden is, naar voren te brengen.

Hij verzuimt hierbij ook niet de
natuurmystiek te bespreken.

Het boek valt op door de

grote mate van openheid naar

iedere religie en traditie toe. De

schrijver is zelf opgegroeid in de
katholieke traditie, maar dat

heeft hem niet verhinderd

kennis en ervaring op te doen in

andere religies en tradities. Met

name de Hindoe traditie met
haar devotionele karakter lijkt

de auteur zeer aan te spreken.

Ook kun je bij het lezen merken

dat hij uit eigen mystieke erva-

ringen spreekt.
Hij schrijft dat het mystieke

karakter groeit vanuit nederig-

heid van hart en eenvoud van

geest, vanuit een radicale open-

heid voor het ware. Hij spreekt
over het laten varen van verbor-

gen agenda’s, valse motieven

dus, bij onze zoektocht naar die

ene werkelijkheid. Er is geen

plaats voor ik- gericht leven van
het begoochelde zelf. Het

mystieke hart reflecteert in zijn

rijpheid de wezenlijke elemen-

ten, gaven en geest van alle

tradities van spirituele wijsheid.
Volgens hem komen uit de

innerlijke reis de hoedanigheden

voort van openheid, aanwezig-

heid, luisteren, zijn, zien, sponta-

niteit en blijdschap. Ook
zelfkennis, een eenvoudige wijze

van leven, geweldloosheid vindt

men in alle soorten spiritualiteit,

evenals onzelfzuchtige dienst-

baarheid en mededogend hande-

len.

Interspiritualiteit is een holis-

tisch concept van de contempla-

tieve ervaring en is zich bewust

van de relatie tussen goede
voeding en gezonde spiritualiteit.

Onder contemplatie verstaat de

schrijver het bewustzijn dat

verder gaat dan de noodzaak

van het denken. Het is vrij van
rationele analyse en bereikt zijn

volmaaktheid in de stilte van het

vertoeven in de goddelijke

tegenwoordigheid. Dit is voor

mensen het meest direct te
ervaren in de natuur, vooral bij

zonsopgang en -ondergang.

De intermysticus is een

universeel wezen. In een univer-

sele samenleving is plaats voor al
wat is en zal al wat is ten dienste

staan van de transformatie van

de wereld.

De auteur is er van overtuigd

dat het mystieke leven van de
komende duizend jaar en daarna

zal worden gekenmerkt door

contemplatie, interspiritualiteit,

maatschappelijke betrokkenheid,

verantwoordelijkheid voor het
milieu, holistisch, kosmisch open

zijn. We zijn deel van een veel

grotere gemeenschap dan alleen

de aarde!

Het afbreken van de millennia
oude barrières tussen de gods-

diensten en het verbreiden van

de geest van aanvaarding,

wederzijds vertrouwen en

begrip is een diep spirituele daad
die de gemeenschap vooruit-

brengt en de basis voor univer-

sele mystiek legt, aldus de

auteur.

Het voert te ver om meer te
willen bespreken, het is te

omvattend. Maar het is zeker de

moeite waard om van dit boek

kennis te nemen, want de kern

van het boek is te vinden wat
ons verbindt en dat is in de tijd

waarin we nu leven haast van

levensbelang!

Femmie Liezenga
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Hulp gevraagd

Onderstaand een brief door de

secretaresse van The Internatio-

nal Theosophical Order of Servi-

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

beveling om te protesteren bij

de Indiase regering over onder-

staande kwestie. Namens de

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

toegelicht, is uw reactie op per-

soonlijke titel gewenst. Wij

maken u er op attent dat het

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

sade: Embassy of India, Buiten-

rust 2, 2517 KD Den Haag, fax

070- 361 70 72,

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

wij die ontvingen:

“7 juni 2002

Beste Vrienden,

De Internationale Voorzitter van

de TOS, mevrouw Radha Bur-

nier, roept onze hulp in bij een

dringende kwestie.
Op dit moment formuleert de

Indiase regering haar 10e vijfja-

renplan en het sub-comité voor

vlees heeft de ontwikkeling van

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

export en import van vlees

stimuleren en het eten van vlees

door inwoners van India bevor-

deren – dit alles in naam van de
buitenlandse wisselgeldhandel,

economische ontwikkeling en

modernisering. Zoals u zich voor

kunt stellen gaat dit lijnrecht in

tegen de prachtige spirituele
traditie van geweldloosheid in

het land. Het betekent ook een

stap verder op het pad dat de

westerse naties ingeslagen zijn

met betrekking tot de industri-

ële ontwikkeling van dieren

zonder oog voor het milieu en

de menselijke gezondheid.

Radha vraagt ons de premier

van India te schrijven, om onze
bezorgdheid uitdrukking te

geven zolang daar nog tijd voor

is. Een beperkte tijdspanne is

gesteld door de regering om de

algemene mening te peilen
voordat het nieuwe vijfjarenplan

wordt aangenomen. Radha

gelooft dat brieven van leden

van de TV en de TOS wereld-

wijd, hetzij geschreven op
persoonlijke titel dan wel als

leden van een TOS groep of

afdeling, de regering echt onder

druk kunnen zetten.

Wilt u zo vriendelijk zijn om

aan de premier te schrijven

(adres vermeld bij de voorbeeld-

brieven) en een kopie te sturen

naar:
Mr. Dharampal, Chairman

Cattle Commission of India

Krishi Bhavan

New Delhi 110 001

India
En naar:

Mr. Arjun Gopalaratnam

Campaign Manager

The Theosophical Society

Adyar, Chennai, 600 020, India

Hieronder volgen twee voor-

beeldbrieven, maar wees zo

goed uw eigen woorden te

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

in deze aangelegenheid wordt

zeer op prijs gesteld. Wanneer u

in een andere taal schrijft dan in

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

voegen ...

Met broederlijke groet,

Diana Dunningham Chapotin “
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Agenda

oktober 2002

6 Belgische Landdag Theo-

sofische Vereniging in

Schoten (B)

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

12 t/m 19 European School in

Engeland, Tekels Park.

19 Besturendag in Amster-

dam

november 2002

7 okt t/m 29 nov School of

the Wisdom, India

9 Nationale studiegroep
Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

16 Ledendag op het ITC te

Naarden. “Leringen over

leerlingschap”.

december 2002

7 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

januari 2003

4 Nationale studiegroep

Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

februari 2003

1 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

maart 2003

1 Nationale studiegroep

Barborka in Amsterdam

1 Voorjaarsdag met Henk

Spierenburg, Genesis 1/6

12 Studiegroep Geheime
Leer in Amsterdam

april 2003

5 ALV te Amsterdam

10 t/m 13 H. Gething over
Jonathan Livingstone

Seagull, te Naarden



VOORBEELDBRIEF 1:

Mr. Atal Bihari Vajpayee

Prime Minister of India

No 7, Race Course Road

New Delhi 110 001
India

Dear Sir,

As you know, the spiritual

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

dreds of thousands of individuals

around the world as modern

communication and scholarship

have made them more accessi-

ble. India, by its profound philo-

sophy and religious ethos, and

by a galaxy of great Indians who

have upheld the importance of

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

vation of certain timeless values.

I/ We see that the meat sub-

committee of your 10th Planning
Commission is recommending

an increase in the slaughter of

animals, in the export and

import of meat and in flesh

consumption by our citizens.
This shocks and saddens those

of us for whom India has always

stood for kindness toward the

animal kingdom.

I / We respectfully suggest that

this exploitation is a most unfor-

tunate policy and request that

you do your utmost to maintain

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

creatures. It seems a tragedy to

take India down a road which so

many nations have already lear-

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

statistics available showing that

large- scale animal breeding is an

environmental and economic
disaster in the long term.

I/ We urge you and your

fellow ministers strongly to

decline the meat sector’s
recommendations and to do all

in your power to explore alter-

native sources of income, liveli-

hood and nutritional supplies for

India.

Yours sincerely,

.....

VOORBEELDBRIEF 2:

Respected Sir,

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

non- violence, I am distressed

and concerned about the poli-

cies recommended by the meat

sector for your tenth five- year
plan.

I appeal to you, Mr Vajpayee,

as custodian of the nation, to

intervene in this matter to
ensure:

* a reversal of the policy of

cattle slaughter

* a halt to all meat export

* the phasing out of government

support of meat production

Thank you very much for your

consideration of my proposals.

Yours sincerely,

.....

Leringen over de Bhaga-

vad Gita met dr. Radha

Burnier

Van 26 t/m 30 juni 2002 werd

door de internationaal presiden-

te van de Theosophical Society
gesproken over “Leringen over

de Bhagavad Gita”.

Met een gevarieerd gehoor

van rond de 50 personen

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

niërs, Russen en Slovenen werd

er gedurende vijf dagen gespro-

ken en gemijmerd over de bete-

kenis van de Bhagavad Gita.
Hieronder enkele van mijn bij

elkaar geplaatste aantekeningen,

over de Bhagavad Gita, van

opmerkingen in de gespreks-

groepen en van de vele briljante
uitspraken die Radha Burnier

neerzette.

Overigens maakte Radha

Burnier de kanttekening ( zie

ook de verklaring van de Theo-

sophical Society “vrijheid van

denken” die vóór in dit blad is

afgedrukt): “Misschien heb ik het

allemaal mis. U zult zelf op

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

De Bhagavad Gita is een

universele yoga- tekst, één van

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

zakelijke transformatie die de

mens moet ondergaan. Om een

dergelijke spirituele tekst echt te

kunnen ontvangen zouden we
een altruïstisch, ethisch verant-

woord leven moeten leiden.

Yoga is de wijsheid van de

uiterste harmonie van de

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

bewustzijn met het hogere

bewustzijn.
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Krishna staat voor het imma-

nente geestelijke aspect, het

idee, de blauwdruk, het univer-

sele leven in het hart van alle

levende wezens, waarvan het

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

bare, het alles doordringende,

het zaad, datgene wat het

goddelijke binnenin naar buiten

brengt. Krishna is de wagen-

menner, de leidsman, de oceaan.

Arjuna staat voor de moedige

discipel op weg naar transcen-

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

en er weer naar terug zal keren.

Hij heeft als het ware de moed

om zich vanuit de grot van Plato,

waar men de schaduwen op de
wand voor de werkelijkheid

aanzag, om te keren naar het

licht, om los te breken van zijn

vertrouwde denkbeelden.

Krishna en Arjuna staan
temidden van het strijdgewoel

van het leven: de gewoontes en

neigingen in de mens. Strijd,

want weerstand en wrijving

vormen de harmonie van het
universum (discord is the

harmony of the universe), ze

veroorzaken de eeuwigdurende

beweging, de periodiciteit. In

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

geen “goed” en “kwaad”.

Denken in termen als “de

ander”, “de vijand”, “het

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

“kwaad” noemen is noodzakelijk

om deze wereld van manifesta-

tie in beweging te houden.

Arjuna, de mens, dient verlei-

dingen en verlangens, die zich

steeds subtieler kunnen

vermommen en zich soms zelfs

als deugden voordoen, onder

ogen te zien (onderscheidings-

vermogen!) en te verslaan. In

hoeverre richt hij zich naar

persoonlijk voordeel, of naar het

hogere? Hij zal moeten kiezen

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

zakelijkerwijs zullen vallen.

Krishna legt echter uit dat het

leven zelf nooit sterft. Als iets

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

werkelijk, en is verdriet daar-

over niet zinvol. Alles komt en

gaat, zie het wonder, klaag niet

over het verlies van een erva-

ring.

Na alle uitleg zegt Krishna

tegen Arjuna dat hij zijn denk-

vermogen open en alert moet

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

is beter dan kennis), maar dat hij

altijd moet blijven luisteren naar

tegengestelde meningen.

Een werkelijk juiste handeling

staat boven de dualiteit, is in

overeenstemming met de

wetten van de natuur en is

weldadig voor alle wezens.
Een egoïstische handeling

bewerkstelligt een uitweg uit

persoonlijke problemen.

We moeten steeds minder

vanuit persoonlijk en steeds
meer vanuit algemeen belang

gaan handelen (van egoïsme naar

altruïsme).

Liefde is de hoogste vorm van

handeling.
Op een gegeven moment

vallen de keuzes weg en doe je

wat er ligt, met de beste bedoe-

lingen, vanuit je hart en niet

resultaatgericht. Daarna laat je
de handeling los en doet het

universum de rest.

Diepe vragen moeten niet

adrem (snel, mentaal en verbaal)

beantwoord worden, maar
vereisen toewijding, overgave en

onderzoek, waarbij vooropge-

zette ideeën opzij gezet worden.

Onpartijdig, zonder oordeel. Als

je niet weet hoe je moet hande-

len, haast je dan niet, wacht en

overpeins het. Soms moet de

worsteling echt helemaal losge-

laten worden om de inspiratie

van het hogere denkvermogen
toe te laten.

Net als bij de steen in de

vijver: reageer pas als de steen

naar de bodem is gezonken en

het water niet meer rimpelt.
Vaak komt het antwoord daarna

vanzelf. Misschien is er wel hele-

maal geen reactie wenselijk.

Ieder moet zijn weg gaan, zijn

toegewezen partij spelen en een
nobele taak op zijn eigen niveau

verrichten.

Meditatie is het leerproces

van het openen van het bewust-

zijn om de essentiële waarheden

van het bestaan te begrijpen.

Het is zinvol de ware reden

voor meditatiebeoefening te

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

“verlicht” te worden?).

In ons gewone dagelijkse

leven kunnen we toewerken

naar meditatie door onze hande-

lingen aandachtig, zonder haast

en vol inzet te verrichten. We

bekijken zaken met een open,

onderzoekend denkvermogen.

We zijn dankbaar voor de
bijdrage van alles wat leeft en

streven naar ieders welbevin-

den. We zoeken naar rust en

stilte en gebruiken geen lege taal

(vormen jouw woorden werke-

lijk een bijdrage?).

We overdenken de activiteiten

van elke dag zonder veroorde-

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

ment is van de geest en de

meest geweldige zaken kan

verrichten.

Zuivering en verfijning van het

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

vooral van het denkvermogen

banen de weg naar yoga, naar

bewustzijnsverdieping.

Door een bewustere manier
van leven en denken worden er

in onze fysieke hersenen als het

ware nieuwe hersenpaden

gegroefd en vindt er een trans-

formatie van hersencellen plaats,
om de fijnere vibraties van het

diepere bewustzijn door te

kunnen geven.

Om te komen tot zuivering

van het denkvermogen moet
allereerst de bewegelijkheid van

ons fysieke hersen- denkvermo-

gen, volgepakt met zo veel infor-

matie, tot rust gebracht worden:

een rustig denkvermogen, niet
gekleurd door verlangens. Pas

daarna kunnen we doordringen

tot de diepere niveaus en letter-

lijk ontsluieren wat er al ligt.

Het is belangrijk om in te zien

welk denkvermogen actief is,

het lagere of het hogere.

Ons lagere, analytische, schei-

dende denkvermogen (kama-

manas) ziet steeds weer de

verschillen, die slechts aan de

oppervlakte liggen. We zouden

de stap moeten maken naar het
universele standpunt van ons

hogere denkvermogen (buddhi-

manas), waar we ervaren dat

alles één is en dat we met alles

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

men van de mensheid zouden

we in dit verband moeten inzien

dat de universele mens één is.

Wij zijn niet die verschillende
personen, die verschillende nati-

onaliteiten. Wij zijn ook niet de

hoeder van onze broeder, wij

zijn die broeder zelf! Wij

worden allen doordrenkt met
het zelfde goddelijke witte licht

dat door een spectrum valt; wij

brengen dit met vele kleuren en
op verschillende manieren tot

uitdrukking. Dit is de broeder-

schapsgedachte die de Theosop-

hical Society steeds weer naar

voren brengt.)
Ons denkvermogen zal lang-

zamerhand accepteren dat er

verfijndere zintuigen zijn; de

uiterlijke zintuigen zullen zich

keren naar het innerlijke. Er zal
een verinnerlijking van het

bewustzijnsproces plaatsvinden.

In De Brieven van de Meesters

staat dat we zaken van de geest

nu eenmaal niet kunnen bekijken
met onze lichamelijke ogen.

Het inwonende bewustzijn zal

zich ontvouwen en we zullen

een ander ervaringsgebied

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

van alwetendheid binnen.

Dat is wat voor de mensheid

in het verschiet ligt. Aan ons

Arjuna’s de taak om dit mogelijk
te maken.

Els Rijneker

Theosofia 103/5 � oktober 2002 207

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

Deelnemers aan de zomerschool.



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.
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