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Eenheid en verscheidenheid
– Radha Burnier

Het doel van de Theosofische Vereniging
is niet alleen om ons de gelegenheid te

geven om kennis en wijsheid te verga-
ren, maar ook om ons te realiseren dat

wij allemaal deel uitmaken van een een-
heid. Hoewel we hier op deze zomer-

school niet allemaal dezelfde taal spre-
ken, geeft het feit dat we samen bezig

zijn met een gezamenlijk werk ons een
gevoel van eenheid.

Het verband tussen eenheid/heelheid en
verscheidenheid/diversiteit kan op verschil-
lende manieren uiteengezet worden. De
formulering “eenheid en verscheidenheid”
suggereert dat er tegelijkertijd twee ver-
schillende dingen bestaan: eenheid ener-
zijds en verscheidenheid anderzijds. Mis-
schien lijkt er zelfs een conflict tussen die
twee te bestaan. Veel mensen voelen een
dergelijke tegenstelling.

Men verlangt naar relaties, naar vriend-
schappen en affectie. Er is soms ook een
zekere afkeer van mensen met wie we niet
in harmonie zijn voor wat betreft hun ma-
nier van doen of hun gedrag.

Soms wel en soms geen behoefte hebben
aan gezelschap geeft voor een deel dat
conflict aan dat men voelt tussen eenheid
en verscheidenheid.

Als we spreken over eenheid en verschei-
denheid, zien we verder dat veel mensen
de formulering “eenheid in verscheiden-
heid” gebruiken, ook Gorbatsjov toen hij
aan de macht kwam! Dit houdt in dat,
hoewel er verscheidenheid bestaat, veel
mensen hierachter een eenheid aanvoelen.
We verschillen allemaal van elkaar, fysiek
natuurlijk, maar we denken en gedragen
ons ook anders.

Toch is er tegelijkertijd een eenheid in
het feit dat we allemaal menselijke wezens
zijn met dezelfde menselijke reacties van
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vreugde of verdriet, van hoop of vrees. We
kunnen een dergelijke onderliggende een-
heid midden tussen de enorme hoeveel-
heid diversiteit aantreffen, achter elk af-
zonderlijk ding.

In oude teksten kan men voorbeelden
vinden: van hout kunnen veel soorten
speelgoed gemaakt worden, die olifanten,
huisjes of bomen voorstellen. Maar of het
nu een boompje of een olifant voorstelt, in
principe is het gewoon hout. We kunnen
vooral nadenken over al de verschillen, of
ons realiseren wat het gemeenschappelijke
is, midden tussen al die verschillen.

Het maakt groot verschil of je denkt in
termen als “eenheid én verscheidenheid”
of “eenheid ín verscheidenheid”. Maar er
is een nuancering die dit in nog een ander
licht plaatst. Het moderne denken gaat de-
ze kant op en benadert de oude wijsheid
steeds verder. Vanuit dit oogpunt is de
eenheid niet gelegen in verscheidenheid,
maar ís eenheid verscheidenheid.

Als je naar een regenboog kijkt, is dat
dan één ding (een regenboog), of is het
een veelvoud van kleuren? Als die veel-
voud van kleuren niet zou bestaan, zou het
geen regenboog zijn. Als die kleuren apart
van elkaar bestonden (een kleur hier en
eentje in Afrika), dan zou het geen regen-
boog zijn. Dus in de regenboog bevindt
zich zowel eenheid als verscheidenheid.
Dat betekent dat eenheid in feite niet ver-
schilt van verscheidenheid. Als we dit zou-
den inzien, zouden we veel verschillende
zaken heel anders benaderen.

In een muziekstuk kan er geen ongedif-
ferentieerde stroom van geluid zijn. Dan
zou het namelijk geen muziek zijn. Er
moeten veel variaties in zitten om het tot
muziek te maken, maar deze variaties

moeten zich vermengen, samenvloeien tot
een harmonieuze eenheid.

Ook onze lichamen werken zo: in feite
werkt alles in het leven zo. Onze lichamen
bestaan uit veel verschillende elementen
(weefsel, organen, ledematen enzovoort).

Als al deze elementen niet perfect als
eenheid zouden samenwerken, geregis-
seerd door wat we eenvoudigweg even
“wil” noemen, dan zou het lichaam niet
bestaan. Het lichaam is dus een eenheid en
een verscheidenheid.

In het moderne denken, vooral bij hen
die de “vooraanstaande wetenschappers”
worden genoemd, komt men tot het besef
van dit feit. Zij zeggen dat wij en het uni-
versum waarin we leven en bewegen deel
uit maken van een grote zee van beweging
en licht. Dit herinnert ons er aan dat me-
vrouw Blavatsky zei dat beweging één van
de eerste beginselen is. Subatomaire deel-
tjes zijn niet altijd deeltjes. Het deeltje
wordt een golf en de golf wordt weer een
deeltje. Die deeltjes komen voortdurend
tot bestaan vanuit een onuitputtelijke
energiebron en verdwijnen dan weer.

Alle zo genoemde materie in het uni-
versum is onderling verbonden door mid-
del van golven die elkaar beïnvloeden. Elk
deel van het universum is dus verbonden
met elk ander deel. We bevinden ons in
een universum waar alles met elkaar in
verbinding staat, een intercommunicatief
universum. Wetenschappers houden zich
bezig met het fysieke universum, al is dat
geheel onzichtbaar voor ons.

De oude wijsheid, of we die nu kennen
als theosofie, Vedanta of wat dan ook, stelt
dat deze fysieke wereld een afspiegeling is
van verscheidene niveaus met een veel sub-
tielere realiteit. Dit wordt aangeduid met
het aloude axioma “Zo boven, zo beneden;
zo beneden, zo boven.”

Vanuit het subtielere niveau, dat van ma-
nas, vanuit het gebied van het begeerte-
denken vloeit alles uit dat tot dat bestaans-
gebied behoort. Ook daar is leven een een-
heid; op dat gebied komen vele vormen
naar voren, zoals golven vanuit de oceaan
of bladeren aan een boom in de lente.
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Op de nog ijlere gebieden, de causale ni-
veaus, is het net zo: er is een eenheid die
op hetzelfde moment een verscheidenheid
inhoudt. Ze kunnen niet van elkaar ge-
scheiden worden, zoals de golven niet ge-
scheiden kunnen worden van de oceaan.

Zo zien we dat er, onder de fysieke wer-
kelijkheid die de wetenschappers nu aan
het ontdekken zijn, een reden, een basis is
op een veel dieper niveau. Die basis doet
het fysieke universum ontstaan.

Krishnamurti vermeldt in zijn dialoog
met David Bohm een basis die ten grond-
slag ligt aan alles dat we kennen en waar-
nemen. Hij zegt ook dat hierachter nog
een andere bestaansgrond ligt, een zeer
raadselachtige stelling.

In de Bhagavad Gita wordt iets soortge-
lijks gesteld, namelijk dat onder de hele
gemanifesteerde werkelijkheid het onge-
manifesteerde ligt. Nog verder achter dat
gemanifesteerde en ongemanifesteerde
bevindt zich een werkelijkheid waarover
we niet kunnen denken, die we niet kun-
nen benoemen.

De natuurkundige David Bohm lijkt
eveneens aan te geven dat er verschillende
lagen/ niveaus zijn (het impliciete binnen
het expliciete) die allen deel uitmaken van
de eenheid. De delen zijn niet afgeschei-
den van het geheel. Ieder deel op zich is in
essentie hetzelfde als het geheel en ver-
toont verschillende kenmerken van dat ge-
heel. De microkosmos is de macrokosmos.

Hierover staan welbekende uitspraken in
religieuze teksten, bij voorbeeld in de bij-
bel: “In den beginne was het Woord; en
het Woord was bij God; en het Woord was
God.”. Het Woord verwijst naar de moge-
lijkheid om in de wereld tot manifestatie te
komen. Dit kon niet gescheiden worden
van de ongemanifesteerde basis van waar-
uit het voortkwam, de basis die, zelfs als
het tot manifestatie kwam, deel blijft uit-
maken van het ongemanifesteerde. Dit is
een paradox. Mevrouw Blavatsky zei ook
dat er vanaf het tijdstip van manifestatie
paradoxen waren. De absolute Werkelijk-
heid brengt uit zichzelf dingen tot mani-
festatie die van die absolute werkelijkheid

zelf lijken te verschillen, terwijl die werke-
lijkheid blijft wat het altijd was. Datgene
wat tot uitdrukking komt lijkt alleen ver-
schillend, maar is altijd het zelfde als de
Bron.

In verband hiermee vermelden de grote
spirituele teksten, de Upanishaden, dat
“Dat” (het ongemanifesteerde) “volheid”
is. Het gemanifesteerde is eveneens vol-
heid. Volheid is uit de volheid voortgeko-
men, die tegelijkertijd altijd vol blijft.

Laten we dit eens op een eenvoudiger
manier beschouwen. Pas als we de veelheid
zien, zijn we ons bewust van het unieke.
Als het vele niet zou bestaan, dan zouden
we alleen het gelijke zien, homogeniteit.
Door de nadruk te leggen op het oneindige
aantal verschillen binnen de mensheid,
worden we er toe verleid om te denken dat
we tegenover elkaar staan, of naast elkaar.
Ondanks al deze verschillen zijn we echter
allemaal mens. Dit gemeenschappelijke,
dat we allemaal mensen zijn en deel uitma-
ken van het zelfde leven, maakt ons allen
één. Dit gelijktijdige bestaan van twee za-
ken die tegenover elkaar lijken te staan
confronteert het denkvermogen van de se-
rieuze onderzoeker met een paradox, net
als het kleine deeltje dat tevoorschijn komt
als een golf ons voor een raadsel stelt. Als
we echter beseffen dat er een immense,
onuitputtelijke energiebron bestaat waar-
uit soms deeltjes omhoog komen om er
daarna weer naar terug te keren, zoals
vonkjes vanuit een vlam spetteren, dan
wordt de paradox opgelost.
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We moeten onszelf aanleren om op deze
manier na te denken over onszelf en over
alle levende wezens: wij, of datgene waar-
van we denken dat wij het zijn, verschijnen
tijdelijk vanuit een onuitsprekelijke basis
en versmelten daarna weer met “Dat”
waaruit wij voortkwamen. Dan zouden we
ons tijdelijke bestaan op het fysieke niveau
met andere ogen bekijken. Het lichaam
zou dan niet die enorme aandacht krijgen
die we er nu aan geven. Het lichaam en de
zintuigen zijn belangrijk geworden, omdat
wij dénken dat ze zo belangrijk zijn. Als we
kijken naar personen die niet zo denken
als wij, die onbewust en in volle onschuld
leven, dan zouden we zien dat zij even on-
bewust en onschuldig weer ophouden te
bestaan (sterven). Ze worstelen niet en
piekeren evenmin: “Waarom ben ik niet
mooier?” Wij mensen hebben al dit soort
problemen gecreëerd met ons denkvermo-
gen. Elk ander wezen is eenvoudigweg wat
het is.

Dus in feite creëren gedachten de
problemen. Een dergelijke manier van
denken kan de paradox van het bestaan,
dat eenheid en verscheidenheid in feite
hetzelfde zijn, niet doorgronden. Om door
te dringen tot het raadsel van deze paradox
moet het denkvermogen niet denken in
tegenstellingen. Helaas zitten wij verstrikt
in deze gewoonte van een dualistische
waarneming. We zijn ook getraind om zo
te denken: als een persoon niet goed is,
dan moet hij wel slecht zijn; als er geen
overwinning is, dan zijn we verslagen. Mis-
schien zijn overwinning of verlies echter
beelden die we onszelf voorspiegelen.

Als een kind de beste van zijn klas is of
een student de beste van de universiteit, is
dat dan een overwinning? En als hij dat
niet bereikt is dat dan een nederlaag? Wij
zelf creëren dit verschil, deze tegenstelling.
In feite ligt alleen het feit daar. Sommige
kinderen bereiken de top, omdat nu

eenmaal niet iedereen aan de top kan
staan. Als dat zo was, zou het geen top
meer zijn!

Ons denkvermogen schept een univer-
sum waar tegenstellingen erg belangrijk
zijn geworden. De tegenstellingen ontstaan
door te vergelijken en te meten met maat-
staven die we zelf hebben uitgevonden. We
zijn gewend om ons zelf te meten en te ver-
gelijken met anderen. We vergelijken an-
deren met elkaar. Zo creëren we een illu-
soire, mentale wereld om ons heen. Als er
in die schaduwwereld verscheidenheid is,
dan kan daar geen eenheid bestaan; het
woord eenheid op zich is een idee, en geen
werkelijkheid die ervaren wordt. Om van-
uit de schaduwwereld naar buiten te ko-
men zou het van belang kunnen zijn om te
herkennen, en vooral zich te realiseren, dat
alles is wat het is, dat ieder afzonderlijk
bestaan slechts één uitdrukking is van die
eenheid met zijn talloze facetten. De re-
genboog bestaat niet alleen uit zeven kleu-
ren, maar heeft vele kleurnuances: iedere
nuance is een unieke uitdrukking van de
eenheid, van het totaal dat samen die re-
genboog vormt. We hoeven niet te beslis-
sen welke kleurnuance beter is dan de an-
dere. Als we ons daar mee bezig zouden
houden, zou de schoonheid en het wonder
van de regenboog aan ons voorbij gaan.

Het hele leven is als die regenboog. Vele
leraren hebben geprobeerd om de mens-
heid te helpen om het illusoire denken op
te heffen naar een niveau van wat men te-
genwoordig holistisch denken noemt.

Eigenlijk bevat de term holistisch den-
ken een tegenstelling op zich (contradictio
in terminis). Het is immers de gewoonte
van ons gewone denkvermogen om te
scheiden, te differentiëren, tegenstellingen
te zien, het één met het ander te vergelij-
ken door te meten en te evalueren. Het
holistische bewustzijn stijgt daar juist bo-
ven uit. Er gaat een ander vermogen in ons
functioneren, een vermogen om alles te
zien zo als het is, niet door het met andere
dingen in ruimte en tijd te vergelijken.
Door steeds te vergelijken gaan we voorbij
aan de essentie en de schoonheid.
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Als we naar iemand kijken en hem ver-
gelijken met de persoon die hij vroeger
was, als kind of jongere, dan krijgen we het
gevoel dat er iets ontbreekt en dan hebben
we afbrekende kritiek. Geen enkel ouder
lichaam is nu eenmaal vrij van rimpels en
heeft de zachte en gladde huid van een
jong lichaam.Veel mensen maken zich zor-
gen om dit soort zaken, omdat hun denk-
vermogen mechanisch direct vergelijkt.
Maar, op ieder punt in de tijd, is iets alleen
wat het is. Alles in een bepaalde ruimte is
wat het is: alleen maar een tijdelijke uit-
drukking, die als een golf omhoog komt uit
de immense zee van bestaan.

Als we nadenken over eenheid en ver-
scheidenheid, zonder tussen die woorden
een “en” of een “in” te zetten, als we in-
zien dat eenheid eenvoudigweg verschei-
denheid ís, dan brengt dit een bewustwor-
ding naar voren van de volheid en de on-
uitputtelijke rijkheid van het Ene Absolu-
te.

Misschien is dit iets om diep over na te
denken en te mediteren.

Vertaling:
Anne Myrthe Iken

Els Rijneker

�

Het hoofdbestuur van de
Theosofische Vereniging in Nederland

wenst alle leden, abonnees en lezers van Theosofia
een inspirerend 2003 toe.

�



De dynamiek van heelheid
– Ali Ritsema

“Kijk eens naar boven, Lanoe – leerling –
zie je daar één enkel licht of talloze lichten

boven je branden aan de donkere hemel
van middernacht?”

“Ik neem één Vlam waar, Goeroedeva, ik
zie er talloze ongescheiden vonken in

schijnen”.
“Je zegt het goed. En kijk nu om je heen en

in jezelf. Ervaar je dat het licht dat in jou
brandt op enigerlei wijze verschilt van het

licht dat in je medemens schijnt?”
“Het is op geen enkele manier

verschillend, hoewel de gevangene door
Karma in slavernij wordt gehouden en

hoewel de uiterlijke gewaden ervan de
onwetende misleiden en hem doen zeggen

‘Jouw ziel en Mijn ziel”.
(Catechismus, De Geheime Leer, GL- I,

p.120)

In deze aanhaling komt de essentie van
Heelheid prachtig tot uitdrukking. In het
eerste gedeelte verwijst de Catechismus
naar de fundamentele Eenheid van be-
staan, de eenheid van leven, zoals die mis-
schien ervaren wordt door een mysticus,
door een occultist, of door een yogi. Het
geeft de diepte aan van een mystieke een-
heidservaring. Het tweede gedeelte van
deze aanhaling geeft aan waarom die een-
heid in ons dagelijks leven niet wordt er-
varen: we zijn gevangen door Karma en
dus in slavernij en misleid door de uiter-
lijke gewaden ervan.

Volgens het woordenboek verwijst Heel-
heid naar ongeschondenheid, naar dat
waaraan geen gedeelte ontbreekt, naar dat
wat onverdeeld is.

Maar in dit artikel gaat het over de dyna-
miek van heelheid. Dynamiek geeft aan
dat er actie is, kracht, beweging, energie.
Gekoppeld aan heelheid zou je kunnen
zeggen dat datgene wat onverdeeld, onge-
schonden is, waar geen gedeelte aan ont-
breekt, kracht/energie heeft. Dat dit een
weldoende kracht is zult u verderop lezen.

Volgens De Geheime Leer (GL) I, p. 512,
wordt in het occultisme geen verschil ge-
zien tussen Kracht en Beweging. En in GL
I, p. 2, wordt aangegeven dat het Ene Le-
ven dat eeuwig en onzichtbaar is, zonder
begin en zonder eind als enige absolute
eigenschap (attribuut) onophoudelijk in
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beweging is, wat in esoterisch taalgebruik
genoemd wordt ‘De Grote Adem’, hetgeen
de voortdurende beweging is van het uni-
versum. Er is niets dat bewegingsloos is, zo
wordt gesteld, en dus, als we dit doortrek-
ken, is er niets dat geen kracht, geen ener-
gie heeft.

Wat Kracht betreft wordt er in De Gehei-

me Leer (I, p. 280) een duidelijke uitspraak
gedaan die in dit verband voor ons interes-
sant is. Er wordt gesteld dat qua karakter
“krachten tweevoudig van aard zijn, omdat
zij zijn samengesteld uit:

* enerzijds, de irrationele brute energie,
inherent aan materie en

* anderzijds, de intelligente ziel oftewel
het cosmisch bewustzijn dat die energie be-
stuurt en leidt en waarvan gezegd wordt
dat het de Dhyan-Chohanische gedachte is,
die de Ideatie van het Universele Denkver-

mogen [Universal Mind] weerkaatst.” [De
Dhyan Chohans zijn de Intelligenties die
belast zijn met de supervisie van de
Kosmos.]

“Dit”, zo gaat De Geheime Leer verder,
“resulteert in een onophoudelijke serie van
stoffelijke manifestaties en morele effecten
op aarde, (tijdens manvantarische perio-
den,) terwijl het geheel onderworpen is
aan Karma. Omdat dit proces niet altijd
perfect is en kan resulteren in mislukkin-
gen zijn deze krachten niet geschikt voor
verering of aanbidding. Toch verdienen ze
gerespecteerd te worden door de mensheid
en de mens zou er altijd naar moeten stre-
ven de goddelijke evolutie van de Ideeën te
helpen door naar beste vermogen een me-
dewerker van de natuur te worden in de cy-
clische taak. Het altijd onkenbare en onge-
kende Karana, Oorzaakloze Oorzaak van

alle oorzaken zou zijn tempel en altaar
moeten hebben op de heilige en nooit be-
treden grond van ons hart – onzichtbaar,
ongrijpbaar, onbenoembaar, behalve door
de kleine stille stem van ons spiritueel be-
wustzijn. Degenen die hiervoor in aanbid-
ding verzinken behoren dit te doen in de
stilte en de geheiligde eenzaamheid van
hun Ziel (Hierbij wordt in een voetnoot
verwezen naar Mattheus VI: ‘Als je bidt,

zul je niet zijn als de hypocrieten… maar
ga in in de binnenkamer en als je de deur
gesloten hebt, bidt dan tot je Vader die in
het verborgene is’ (Er wordt uitgelegd dat
daarmee het 7e beginsel wordt bedoeld, in
theosofische terminologie het Atma ) Zij
maken hun geest tot de enige bemiddelaar
tussen henzelf en de Universele Geest, hun
goede handelingen de enige priesters en
hun zondige bedoelingen de enige zichtba-
re en objectieve offerandes aan de Aanwe-

zigheid.

De vraag is hoe we contact kunnen ma-
ken met de kleine stille stem van ons spi-
ritueel bewustzijn die het mogelijk maakt
de grond van ons hart te betreden of hoe
we net als die Lanoe kunnen worden, die
leerling, die één vlam ziet en talloze onge-
scheiden vonken waarneemt, of hoe we die
intelligente ziel kunnen worden, ons het
cosmisch bewustzijn eigen kunnen maken,
die de brute irrationele kracht bestuurt en
leidt of hoe we een medewerker van de na-
tuur kunnen worden in het evolutionaire
goddelijk plan. Kort gezegd: hoe kunnen
we de dynamiek, de kracht van heelheid,
die een weldoende kracht is, in en door
onszelf laten werken?

Een paar indicaties zijn al heel duidelijk
gegeven. Er werd o.a. zojuist iets gezegd
over de goede handelingen die de bemid-
delaars zijn voor het contact met de Uni-
versele Geest en over onze persoonlijkheid
die alle zondige bedoelingen op moet offe-
ren, dus na moet laten.

Maar we kunnen een poging doen om
het iets duidelijker voor ogen te krijgen. In
de aanhaling uit de catechismus wordt ge-
steld dat het Karma is dat de mens in sla-
vernij houdt. We ontkomen er dus niet aan
daar wat dieper op in te gaan en daarmee
volgen we het advies op dat gegeven wordt
in brief 16 van de Mahatma Brieven waarin
gesteld wordt dat we niets beters kunnen
doen dan de twee leringen van Karma en
Nirvana zo diep mogelijk te bestuderen en
dat Karma en Nirvana twee van de zeven
Grote Mysteriën van de Boeddhistische
metafysica zijn.
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Volgens de brief van de Maha Chohan in
zijn visie op de Theosophical Society gaat
het er voor een theosoof niet om Nirvana
te bereiken, hoewel dit het toppunt van
alle kennis en absolute wijsheid is, omdat
dit uiteindelijk niets anders is dan een ge-
exalteerde en glorieuze zelfzucht. Waar het
wel om gaat is alles in het werk te stellen
om onze naaste op het rechte pad te lei-
den, zodat zoveel mogelijk medeschepse-
len er hun voordeel mee kunnen doen. Dat
is waar het voor een ware theosoof om
gaat, zo stelt de Maha Chohan. Hier heb-
ben we nogmaals de goede handelingen/
daden, in een iets ander jasje. Ook wordt
wel gezegd dat goede daden resulteren in
het spiritualiseren van onze lagere aard.
Hierop kom ik verderop nog terug.

Hoewel al vaak gezegd wordt dat iets
Karma is, lijkt het me goed hier wat dieper
op in te gaan en te kijken waarom dit zo’n
lastpost voor de mens is. Als we in de
Theosophical Glossary het woord “Karma”
opzoeken vinden we dat Karma fysiek ge-
zien betekent “action”, en vertaald bete-
kent dit daad, handeling, actie, beweging.

Metafysisch gezien wordt met de Wet
van Karma bedoeld de wet van retributie,
de wet van oorzaak en gevolg ofwel de
ethische, dus morele betrekking tussen
oorzaak en gevolg. In de GL II p. 305 vin-
den we: “Deze wet van Karma heeft niets
met voorbestemming te maken. Zij bestaat
in eeuwigheid want het is eeuwigheid zelf,
en als zodanig, omdat geen handeling ge-
lijk kan zijn aan eeuwigheid, kan niet ge-
zegd worden dat Karma handelt want het
is Handeling zelf”. En dan wordt een voor-
beeld gegeven dat het niet de golf is waar-
door een mens verdrinkt maar de persoon-

lijke handeling van de stumper die er doel-
bewust opuitgaat en zichzelf onder de
onpersoonlijke werking plaatst van de
wetten die de bewegingen van de oceaan
regeren. Karma creëert niets en beraamt
niets. Het is de mens die plannen maakt en
oorzaken creëert, en de Karmische wet
past de effecten aan; en die aanpassing is
geen handeling maar universele harmonie
die er altijd toe neigt de oorspronkelijke

positie weer in te nemen, net zoals een
boog die te sterk aangespannen wordt met
een evenredige kracht terugspringt. Als de
arm dan breekt zeggen we dan dat de boog
die arm heeft gebroken of zeggen we dat
onze eigen dwaasheid ons het leed bracht?

En verderop staat in de GL: “Degene die
door studie en meditatie de complexe
paden ontsluiert en licht laat schijnen over
die donkere wegen, in wier slingeringen of
bochten zo velen omkomen door hun on-
wetendheid wat betreft het labyrint van het
leven, werkt voor het welzijn van zijn me-
demens.”

GL II, p. 306: Karma is onlosmakelijk
verbonden met de wet van wedergeboorte
of reïncarnatie van dezelfde spirituele indi-
vidualiteit in een lange bijna oneindige se-
rie van persoonlijkheden. De persoonlijk-
heid heeft er geen weet van dat zij slechts
een rol speelt. De innerlijke of werkelijke
mens (de permanente individualiteit) weet
dat wel, maar is niet in staat dat weten over
te brengen op het bewustzijn van die tijde-
lijke persoonlijkheid, omdat het ‘spirituele
oog’ verschrompeld is geraakt toen in de
loop van de evolutie de materie de over-
hand kreeg.

Ik wil nog even verder gaan met de
Theosophical Glossary: “Er is Karma van
verdienste en van laakbaarheid/tekort-
koming. Karma straft noch beloont, het is
eenvoudigweg de ene Universele Wet die
voor alle andere wetten, welke zekere ef-
fecten voortbrengen langs de groeven van
hun respectievelijke oorzaken, onfeilbaar
als leidraad dient. Karma is de kracht, die
alle dingen reguleert, de resultante van
morele actie en het morele effect van een
handeling, gedaan voor het bereiken van
iets dat een persoonlijk verlangen/begeerte
bevredigt[!!!]”

Zoals we in bovenstaande aanhalingen
hebben gezien betekent Karma handeling
en voor handelen is energie/kracht nodig.
Als we voor het welzijn van het geheel wil-
len werken en niet voor het bevredigen van
een persoonlijk verlangen moeten we ons
ervan bewust worden hoe we energie/
kracht gebruiken. In dit verband worden
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een paar interessante opmerkingen ge-
maakt in de Mahatma Letters (chronologi-
cal p. 472 ) waar door K.H.1 wordt uitge-
legd aan de heer Hume dat zij, de Mees-
ters, een heel groot verschil zien tussen de
kwaliteiten van twee gelijke hoeveelheden
energie gebruikt door twee mensen. De
een op weg naar zijn dagelijkse rustige
werk en de ander op weg naar het politie-
bureau om iemand aan te geven. Het ver-
schil heeft te maken met de motivatie,
maar ook de intensiteit van de hersenacti-
viteit heeft een effect. Elke gedachte van
de mens, zo wordt gesteld, wordt een actie-
ve entiteit door zichzelf te associëren met
een elementaal, een van de semi-intelli-
gente krachten van de rijken der natuur.
Een goede gedachte duurt voort als een
actieve weldoende kracht en een slechte
als een schadelijke kracht. De intensiteit
bepaalt hoe lang zo’n semi-intelligente
kracht overleeft. En zo creëert de mens
zijn eigen wereld vol met zijn fantasieën,
zijn verlangens, zijn impulsen, en zijn hart-
stochten, het is een stroom in de ruimte
die, al naar gelang de dynamische intensi-
teit ervan, zijn uitwerking heeft op iemand
die sensitief of nerveus is en ermee in con-
tact komt. De adept ontwikkelt deze vor-
men bewust maar andere mensen doen dit
onbewust. Om succesvol te zijn en zijn
kracht te behouden moet de adept in een-
zaamheid verblijven en min of meer in zijn
eigen ziel.

Een andere vergelijking wordt door KH
als voorbeeld gegeven over het grote ver-
schil in het gebruiken van energie. Een
reiziger die zich een weg baant, door de
struiken die over zijn pad heen groeien op-
zij te duwen,wordt vergeleken met een we-
tenschappelijke onderzoeker die evenveel
energie gebruikt om een slinger in bewe-
ging te zetten. De een versnippert zijn
energie en strooit zijn kracht nutteloos
rond en de ander concentreert haar en
slaat haar op (ML chronological, p. 472).
KH verwijst naar het feit dat er in het ene
geval slechts brute energie is die verspreid
raakte zonder enige transmutatie van die
brute energie in de hogere potentiële vorm

van spirituele dynamiek en dat dat in het
andere geval juist wel gebeurt.

Het zal duidelijk zijn dat er niets wordt
bijgedragen aan het welzijn van de wereld
als die brute energie versnipperd raakt
terwijl in het andere geval niet alleen
wordt bijgedragen aan het welzijn van de
wereld maar ook dat dit, volgens de
Mahatma Brieven, behoort tot een van de
beste middelen om onze medeschepselen
te helpen in de evolutie. Zoals we eerder
gezien hebben, is dit de opdracht van een
ware theosoof.

Transmutatie dus van brute energie in
een hogere potentiële vorm van spirituele
dynamiek. Wat KH hiermee duidelijk wil
maken is dat, (ML chronological, p. 471)
“het resultaat van de hoogste gedachte/
inzicht in het brein dat wetenschappelijk
bezig is, de evolutie van een gesublimeerde
vorm van spirituele energie is, die, op cos-
misch gebied, grenzeloos in z’n uitwerking
is, terwijl het brein dat op de automatische
piloot staat in zichzelf slechts een bepaalde
hoeveelheid brute kracht opslaat, wat niet
de vrucht draagt van enig nut te zijn voor
het individu of voor de mensheid. Het
menselijk brein is een onuitputtelijke gene-
rator van de meest verfijnde kwaliteit van
cosmische kracht uit de lage, brute energie
van de natuur; en de volledige adept heeft
zichzelf tot een centrum gemaakt van
waaruit potentialiteiten uitstralen die cor-
relaties op correlaties voortbrengen in de
komende aeonen.”

In het begin werd gesteld dat krachten
tweevoudig van aard zijn, de irrationele
brute energie, inherent aan materie en de
intelligente ziel, ofwel het cosmisch be-
wustzijn, dat die energie bestuurt en leidt.
Hier kunnen we nu aan toevoegen dat het
het menselijk brein is dat als een onuit-
puttelijke generator de brute energie van
de natuur kan sublimeren tot de meest
verfijnde cosmische kracht: transmutatie
tot spirituele dynamiek van heelheid. In
mijn woorden, heel eenvoudig gezegd, is
dit het spiritualiseren van materie. Dit kan
alleen de mens doen op deze aarde en dat
is mijns inziens ook de evolutionaire taak
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van de mens, aangezien bij de mens het
manas-b eginsel is geactiveerd. De mens
heeft dus de mogelijkheid manas te richten
naar de “leidende intelligentie”, Buddhi,
dat door HPB aangeduid wordt als een on-
beschrijfelijk gevoel van eenheid.

Over deze transmutatie wordt gesproken
in het boek ‘The Inner Life of Krishna-
murti”, geschreven door Aryel Sanat. In dit
boek wordt gesteld dat Krishnamurti vanaf
het begin gesproken heeft over de nood-
zaak van een radicale transformatie of mu-
tatie en dat zonder zo’n mutatie de mens-
heid geen toekomst van spirituele beteke-
nis zou hebben of misschien wel helemaal
geen toekomst. Slechts in de laatste jaren
van zijn leven schijnt Krishnamurti verdui-
delijkt te hebben dat deze mutatie niet al-
leen psycho-spiritueel van aard was zoals
zijn gehoor het altijd begrepen had, maar
dat dit ook een biologische mutatie betreft,
dat wil zeggen een mutatie van de brein-
cellen.

Sanat geeft in zijn boek aan dat tot voor
kort in academische kringen werd aange-
nomen dat het niet mogelijk was een mu-
tatie in de cellen van het brein in één leven
tot stand te brengen. Pas in de laatste jaren
van de 20e eeuw begonnen wetenschappers
op te merken dat de evolutie in de natuur
niet geleidelijk aan plaats vindt door hele
kleine veranderingen en aanpassingen, zo-
als daarvoor werd gedacht maar dat nu be-
grepen wordt dat evolutie kan plaatsvinden
in heel plotselinge spurten van mutatie om
redenen die nog niet duidelijk zijn en die
zich voordoen na lange perioden, die vaak
miljoenen jaren duren, van betrekkelijk
evenwicht.

HPB’s leraren schijnen te hebben gezegd
(Inner Life p. 235) dat “het menselijk be-
wustzijn in feite klaar is voor een mutatie
op grote schaal en dat die het resultaat zal
zijn van grote crisissen die als het ware om
een transformatie vragen”. Uiteraard zijn
transformaties op wereldschaal het resul-
taat van mutaties op individueel niveau.
Een van de redenen voor het oprichten van
de Theosophical Society met als belang-

rijkste doeleinde de universele broeder-
schap, was juist deze mutatie. “Maar deze
broederschap is nog steeds geen feit”, om
met Radha Burnier (Regeneratie van de
mens) te spreken; “Tenzij we inzien dat dit
doeleinde een diepe psychologische revo-
lutie inhoudt, zullen we niet in staat zijn
het werk van de Society uit te voeren met
de vereiste energie. Universele broeder-
schap zonder enig onderscheid is het ene
ding dat de mensheid zal veranderen en
haar naar een nieuw bestaansniveau zal
brengen.”

Laten we eens zien of we een iets duide-
lijker beeld kunnen krijgen van die zo
noodzakelijke en dringende transformatie,
waaraan we als leden van de TS veronder-
steld worden mee te werken.

Krishnamurti maakte zijn gehoor er
steeds weer op attent dat het voor ons al-
len noodzakelijk is “het brein schoon te
maken” (Inner Life p. 76), het te zuiveren
van de geconditioneerde patronen van
reactie, het verleden los te laten. Het be-
tekent dat je elke identificatie met een
bepaald geloof, ideeënstelsel, religie, alle
verwachtingen achter je moet laten. Mu-
tatie of transformatie houdt in: geen en-
kele identificatie met wat voor systeem dan
ook.

In hun gesprek komen Krishnamurti en
David Bohm tot de conclusie dat kennis en
het denken niet voldoende zijn om ons van
onze patronen te bevrijden. Krishnamurti
is de mening toegedaan dat inzicht, dat
ontstaat uit zuivere aandacht zonder dat
daaraan richting gegeven wordt en zonder
dat er sprake is van een centrum, de cellen
van het brein kan veranderen en de des-
tructieve conditionering kan verwijderen.
Inzicht, zo stelt hij, kan de cellen van het
brein veranderen.

Een andere benadering is wat H.P.
Blavatsky zegt over het bestuderen van

theosofie in de bekende Bowen brochure: “Je
moet niet zo dwaas zijn jezelf het gekkenhuis

in te werken door teveel ineens te willen
doen. Het brein is het instrument van het
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waakbewustzijn en ieder bewust mentaal

beeld dat gevormd wordt betekent verande-
ring en vernietiging van atomen van het

brein… Dit soort mentale inspanningen
vraagt om iets totaal nieuws – het scheppen

van nieuwe hersenpaden… Elk beeld zal
uiteindelijk verlaten worden tot het denken

en de beelden overstegen worden en de leer-
ling de wereld van geen-vorm betreedt.”

In 1922 zegt KH in een bericht aan
Krishnamurti dat hij er meer en meer naar
moet streven de ‘mind’ en het brein onder-
geschikt te maken aan het ware innerlijke
Zelf. Krishnamurti zegt in zijn Notebook

(p. 9), over het brein:

“Het brein is het centrum van alle
zintuiglijke waarnemingen; het is het

centrum van herinnering, van het verleden;
het is de opslagplaats van ervaring en kennis,

van traditie. Derhalve is het beperkt, gecon-
ditioneerd. De activiteiten ervan zijn gepland,

uitgedacht, beredeneerd, maar het functio-
neert in beperking, binnen ruimte en tijd.

Dus kan het niet begrijpen wat het totaal is,
het geheel, het volledige… Alleen als het

brein zichzelf gezuiverd heeft van zijn condi-
tioneringen, van zijn hebzucht, afgunst, am-

bitie, alleen dan kan het dat bevatten wat
compleet, wat heel is. Liefde is deze com-

pleetheid.”

Toen Krishnamurti nog vrij jong was en
aan het begin stond van zijn proces, in au-
gustus 1922, werd hem op een gegeven
moment duidelijk wat hij moest doen. Hij
ging elke morgen zitten mediteren en kon
zich tot zijn verbazing vrij gemakkelijk con-
centreren. Hij stelde dat hij binnen een
paar dagen duidelijk begon in te zien waar
hij had gefaald en waar hij nog steeds faal-
de. Onmiddellijk zette hij zich er toe be-
wust de verkeerde dingen die zich uit het
verleden hadden opgestapeld te vernieti-
gen.

“Met dezelfde vastberadenheid zette ik me

ertoe wegen en manieren (uit) te vinden om
mijn doel te bereiken. Allereerst realiseerde ik

me dat ik al mijn andere lichamen in har-
monie moest brengen met het Buddhisch

niveau (het niveau van gewaarzijn – aware-

ness, onmiddellijk voorbij het conceptuele
denken) en om deze gelukkige combinatie tot

stand te brengen moest ik uitvinden wat mijn
ego van het Buddhisch niveau wilde. Om de

verschillende lichamen te harmoniseren
moest ik ze op dezelfde snelheid laten vibre-

ren als het Buddhische en om dit te doen
moest ik uitvinden wat het vitale belang was

van het Buddhische. Met een gemak dat me
nogal verbaasde vond ik uit dat het aller-

belangrijkste op dat hoge niveau was om de
Heer Maitreya en de Meesters te dienen. Met

dat idee duidelijk in mijn fysieke mind moest
ik de andere lichamen richting geven en on-

der controle hebben om net zo te handelen
en te denken als op het nobele en spirituele

vlak.”

Ook al lijkt het voor ons nog heel ver
weg op onze evolutionaire reis, toch is
deze vereniging met Buddhi, het zesde en
spirituele beginsel in de mens, volgens H.P.
Blavatsky, “een van de belangrijkste lerin-
gen die wordt onderwezen door hen die de
mensheid helpen om dit doel te bereiken”.
Of zoals het in brief 13 van de Mahatma

Brieven staat: “de individualiteit moet de
eeuwig-leven kracht in zichzelf opnemen
die in het zevende beginsel – Atma – ze-
telt en dan de drie (het vierde, vijfde en ze-
vende beginsel [Kama, Manas en Atma])
laten opgaan in één – het zesde, oftewel
Buddhi – de spirituele ziel”.

Maar om dit te kunnen doen zullen we
ons eerst bewust moeten worden van het
feit dat het menselijk brein als een onuit-
puttelijke generator de lage brute energie
kan transmuteren in een hogere vorm van
spirituele dynamiek, de meest verfijnde
kwaliteit van cosmische kracht, en dat be-
tekent energie/kracht gebruiken voor het
welzijn van het individu en de mensheid.
Dit is de dynamiek van heelheid.

Noot
1. K.H., Koot Hoomi, is een van de Meesters
die brieven geschreven heeft aan de heer Hume
en de heer Sinnett rond 1880 en deze brieven
zijn in boekvorm uitgegeven in de Mahatma
Brieven.
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Een integraal wereldbeeld als
basis voor maatschappelijke
vernieuwing
– Hans Vincent

De begrippen “heelheid”, afgeleid van
holisme, en “integraal denken” hebben

veel overeenkomst. Beide verwijzen
naar de eenheid van wetenschap, filoso-

fie en religie. In de praktijk heeft iedere
denker of mysticus zijn eigen leer, waar-

bij ook nog andere begrippen, zoals syn-
these of systeem, worden gebruikt.

Ik gebruik zelf het liefst het begrip “inte-
graal denken”, waarbij ik uitga van de we-
tenschappelijke kennis, die een hoge mate
van zekerheid biedt. Daarbij zou ik willen
verwijzen naar de Zwitserse filosoof Jean
Gebser, die een vorm van evolutie van het
denken beschrijft, te weten: het magische,
het mythische, het rationele en het inte-
grale denken. Ook de Amerikaanse socio-
loog van Russische herkomst Pitirim Soro-
kin heeft het integrale denken beschreven.
Zijn cyclische theorie gaat uit van de afwis-
seling van cultuurpatronen binnen de wes-
terse samenleving, waarbij respectievelijk
het mythisch-religieuze, het filosofisch-
rationalistische en het wetenschappelijk-
materialistische denken elkaar opvolgen.
Volgens hem – hij schreef evenals Gebser
in het midden van de vorige eeuw – zou de
tijd aanbreken voor de integratie van deze
vormen van kennen.

Voor de beschouwing van vandaag zijn
vooral Fritjof Capra en David Bohm van
belang.

Fritjof Capra is natuurkundige en ook
mysticus. Zo zegt hij dat de gebeurtenissen
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in de wereld van de kleinste deeltjes en in
de mystieke ervaring beide onvoorspelbaar
zijn. Voor ons doel is vooral zijn opvatting
over maatschappelijke verandering van be-
lang. Deze heeft hij beschreven in het boek
Het keerpunt, waarin hij gebruik maakt van
de begrippen jin en yang uit de Chinese fi-
losofie. Deze worden toegepast op de ont-
wikkeling van de aarde als totaal systeem
van de natuurelementen aarde, water,
lucht en licht (vuur), de grondstoffen en de
levensvormen, waaronder ook het mense-
lijk leven. Dat systeem geeft hij de naam
van de “GAIA”, de Griekse godin van de
aarde.

In de huidige ontwikkeling heeft het
mannelijke denken, het yang, de overhand,
te weten het denken in de vorm van ana-
lyse, rationaliteit, agressie en competitie.
Voor een gezonde ontwikkeling zou een
evenwicht van het mannelijke en het vrou-
welijke, het jin, gevonden moeten worden.
Dat betekent dat er meer nadruk zal moe-
ten komen op de vrouwelijke waarden van
intuïtie, synthese, samenwerking en verant-
woordelijkheid.

Ook David Bohm was natuurkundige.
Hij was gespecialiseerd in de relativiteits-
theorie en de quantumtheorie, maar daar-
naast was hij ook goed op de hoogte van de
oosterse filosofie. Hij was bovendien be-
vriend met Krishnamurti. Hij schreef het
boek Wholeness and the Implicate Order ,
dat ook in het Nederlands is vertaald.

Bohm beschrijft het geheel als het bewe-
gend universum, de “holomovement”: de
eenheid van materie, leven en bewustzijn.
Het westerse denken benadert dit geheel
door het vaststellen van het meetbare: de
maat en het getal. Op die manier kunnen
wij de “explicate order” of “uiterlijke or-
de” beschrijven. De wetenschap ontdekt de
wetten van de causaliteit, waardoor ook
voorspelling mogelijk wordt. Het oosterse
denken zoekt juist naar het onmeetbare en
onkenbare, de mystiek. Daardoor wordt
het mogelijk iets van de “implicate order”
ofwel de “verborgen orde” te ontdekken.
Deze is voor ons verborgen en behoort tot
andere dimensies, die moeilijk beschrijf-

baar zijn, maar wel “meaning” (betekenis)
hebben.

Als voorbeeld zou men de muziek kun-
nen nemen. Deze bestaat uit tonen, die we
kunnen opschrijven en zelfs ook meten in
de vorm van trillingsgetallen. Maar het ge-
heel van de muziek is de melodie. Wat is
dat? Wij houden van Mozart of van de Be-
atles en dat vinden we mooi of niet mooi!
De beleving van muziek is subjectief en
van een geheel andere orde dan wat be-
schreven kan worden.

Bohm zegt dat de verborgen orde ver-
schillende dimensies kent. Dit idee is door
hem niet uitgewerkt. Hij spreekt wel van
een “ground”, een basis van de verschijnse-
len en ook van een “common ground”, de
oorzaak van al het bestaande. Zo is er vol-
gens hem een immense energie, die alle
ruimte doordringt.

Mijn ideeën over het integrale denken
zijn in zekere mate gebaseerd op die van
Capra en Bohm. Zij bestaan uit een om-
vattend wereldbeeld, inclusief een maat-

schappijbeeld en een mensbeeld. Daarbij
gaat het over vragen naar de verborgen or-
de en de consequenties daarvan voor het
menselijk samenleven. In deze lezing zal ik
niet expliciet ingaan op het mensbeeld. Dit
wijkt niet erg af van hetgeen daarover in de
theosofie is gezegd. Begrippen, zoals reïn-
carnatie, karma, chakra’s, e.d. behoren
daartoe.

Wereldbeeld

David Bohm gaat dus uit van een manifes-
te en een verborgen orde. Dat denkbeeld
spreekt mij aan, maar ik meen dat we over
die verborgen orde wel meer kunnen zeg-
gen.

De manifeste orde betreft de uiterlijk
waarneembare wereld. De verborgen orde
bestaat mijns inziens uit meerdere ordes,
te weten:

* de mechanische orde, die statisch, wet-
matig in elkaar zit,

* de evolutionaire orde, gekenmerkt door
verandering en ontwikkeling,

* de integratieve orde, die is gebaseerd op
ethische en spirituele principes.
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Ten slotte is er de Universele Scheppende

Kracht, waaruit alles voortkomt. Dat wil
zeggen dat er een hiërarchie van ordes is,
die ik verder zal uitwerken.

De Manifeste Orde heeft dus betrekking
op de uiterlijke wereld, zoals die op onze
zintuigen overkomt. Daarbij kan gebruik
gemaakt worden van instrumenten, die
aantallen, lengtes (golflengte), gewichten
en dergelijke kunnen vaststellen. Bij het
besturen van een auto moeten wij wel de
instrumenten kunnen lezen en de hande-
lingen kennen, maar we hoeven niet te we-
ten, waarom de auto op een bepaalde wijze
reageert.

Bij het waarnemen van de uiterlijke or-
de, moeten wij wel een onderscheid maken
naar de niveaus van organisatie, die grote
verschillen in complexiteit kennen:

- De materiële vormen, zoals zand,
lucht, water, licht, radiogolven, etc.

- De levende vormen, die betrekking
hebben op alles wat groeit en beweegt, van
eencellig diertje tot olifant of eikenboom.

- De menselijke vormen, die worden
ingedeeld naar volken, religies, talen, ei-
genschappen, capaciteiten, en dergelijke.
Tot deze vormen behoren ook de mede-
mens, u en ikzelf.

Wij reageren op onze omgeving op basis
van onze waarneming en onze ervaring,
veelal ook onder invloed van leerproces-
sen.

De Mechanische Orde is de eerste “ver-
borgen” orde. Deze beschrijft de wetten
van samenhang en beweging: de statica.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het
principe van de causaliteit.

Het is de wetenschap die deze orde be-
studeert en daarbij probeert wetmatighe-
den vast te stellen. Zo gehoorzaamt de
materie aan de wetten van de strikte logi-
ca: a2 + b2 = c2; de chemische formule van
water is H2O. We kennen de bewegings-
wetten van Newton en de structuur van het
zonnestelsel, die is ontdekt door Coperni-
cus. De wetmatigheden in de materiële we-
reld worden beschreven door wiskundige
formules, die geen enkele ruimte tot vrij-

heid of variatie laten. Daarbij laat ik de re-
lativiteitstheorie en de kwantumtheorie
buiten beschouwing.

Van de levende vormen kennen we de
biologische wetten, zoals het door Darwin
ontdekte proces van mutatie en selectie,
waardoor biologische soorten zich aan een
veranderde omgeving kunnen aanpassen.
Ook op het terrein van de genetica worden
vorderingen gemaakt, met name door de
ontdekking van het DNA. Over het mense-
lijk lichaam weten we al heel veel en over
de niet-biologische aspecten van het men-
selijk leven proberen we meer te weten te
komen, maar de kennis van psychologi-
sche, antropologische, sociologische en
economische wetmatigheden is nog niet
ver gevorderd. Zo weten we nog niet pre-
cies waar de intelligentie vandaan komt.
Vooral ook het probleem van de mense-
lijke agressie is nog onontgonnen. We kun-
nen wel vaststellen dat de mens een merk-
waardige biologische soort is, die beschikt
over uiterst creatieve én destructieve
eigenschappen!

Het volgende, meer fundamentele
niveau is dat van de Evolutionaire Orde.
Dat is de orde, waarin de dynamica plaats-
vindt, ofwel de ontwikkeling van eenvoudig
naar complex.

Zo is de wereld van de materie ontstaan
uit de oerknal, waarin zich gaswolken en
daarna sterrenstelsels, sterren, planeten,
kometen en zwarte gaten hebben ontwik-
keld.

Bij de levende vormen, de wereld van de
planten en de dieren, heeft zich een evo-
lutieproces afgespeeld van het eencellige
diertje naar de ongewervelde dieren, de
vissen, de zoogdieren, de vogels, de apen
en uiteindelijk de mensen .

De menselijke ontwikkeling heeft plaats
gevonden door het ontstaan van diverse
menselijke soorten, te weten de homo ha-
bilis (die instrumenten ging gebruiken), de
homo erectus (die rechtop ging lopen), de
Neanderthaler en uiteindelijk de Cro-
Magnon-mens of homo sapiens. Dat is de
huidige mens, waarvan we de eerste vor-
men van creatief vermogen kunnen bewon-
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deren in de grotten in Frankrijk en Spanje.
Er heeft zich dus een evolutionaire sprong
voorgedaan van de biologische voorgan-
gers van de mens naar de huidige mens-
heid. In een paar miljoen jaar ontstond de
mens met vier keer zoveel herseninhoud
als de primaten.

Ook de geschiedenis van de mensheid
kunnen we vanuit evolutionair gezichts-
punt beschrijven. In Europa en daarna ook
in Amerika heeft zich in een periode van
500 jaar een nooit eerder vertoonde ont-
wikkeling voorgedaan. Zo is de kennis
sterk toegenomen met als gevolg de mo-
derne techniek. Dat heeft geleid tot meer
welvaart, verbeterde gezondheid en dus tot
een enorme groei van de bevolking. Verder
is het cultuurprincipe van de individualiteit
ontdekt, leidend tot de democratische be-
sluitvorming in de politiek, de emancipatie
van achtergestelde groepen, zoals arbei-
ders, vrouwen en kleurlingen en tot het
principe van de mensenrechten.

De vraag is waar die processen van ont-
wikkeling vandaan komen. Duidelijk is dat
daarvoor geen causale verklaringen gege-
ven kunnen worden. Er zijn geen oorzaken
en geen wetmatigheden! Daarom moeten
we zoeken naar andere verklaringen en
die vinden we al bij Aristoteles met zijn
principe van de vormgevende oorzakelijk-
heid ofwel de teleologie. Dat wil zeggen
dat het einddoel van een bepaald proces al
vast ligt. Persoonlijk spreek ik liever over
de blauwdrukken. Deze zijn al aanwezig,
maar moeten zich nog manifesteren.

Enkele voorbeelden kunnen we in de bij-
bel vinden, zoals de uitspraak dat God de
mens schiep “naar zijn beeld”. Het beeld
was er dus al. Hetzelfde geldt voor Mozes
die de tien geboden kreeg. Dichter bij huis
is de uitspraak van Mozart, dat hij zijn mu-
ziek niet zelf maakte, maar alleen op-
schreef wat er al was. Einstein en andere
genieën zeggen veelal dat hun ideeën niet
van henzelf zijn, maar voortkomen uit een
plotselinge ingeving.

De blauwdrukken zijn de verborgen
krachten achter de processen van ontwik-
keling.

De Integratieve Orde betreft de grotere
gehelen, die worden gekenmerkt door de
omvattende principes. Dat zijn de ethische

beginselen en de spirituele wetten.
In de wereld van de materie, zoals ato-

men, moleculen en straling is de integra-
tieve orde het heelal: de eenheid van
massa, energie en beweging. Het omvat-
tende principe wordt beschreven door de
relativiteitstheorie, de relatie tussen
ruimte, tijd en beweging.

Op het niveau van de levensvormen, zo-
als de micro-organismen, de planten en de
dieren kennen we de ecosystemen, bijvoor-
beeld die van het oerwoud, de steppe, het
bos, de bergketen, het poolgebied. Ook de
hele wereld, met de zon en de maan, heeft
een ecosysteem, aangeduid met de GAIA-
hypothese.

Het menselijk leven kent een eigen ni-
veau, dat enerzijds deel uitmaakt van het
aarde-systeem, anderzijds ook weer bestaat
uit systemen van sociale samenhang, de
volken, etnische en religieuze groepen, en-
zovoort. Ook het persoonlijke leven maakt
deel uit van de gehelen van de natuurlijke
en sociale omgeving. Wat betreft de na-
tuurlijke omgeving zijn wij gebonden aan
de principes van het ecologisch denken. De
sociale samenhang wordt bepaald door de
ethische wetten en normen, zoals die zijn
geformuleerd in de belangrijke religies en
filosofieën en soms zijn vastgelegd in de
wetten van de staat.

Zo kennen wij uit het christendom het
gebod van de naastenliefde. Het boeddhis-
me leert ons de bescherming van het leven
en het humanisme is de leer van de mense-
lijke waardigheid, van de rechten van de
mens met de principes van de individuele
vrijheid en de sociale gelijkheid.

Ook spirituele wetten behoren tot de
omvattende principes: de wetten van de
ziel, zoals die van karma en reïncarnatie.

De hoogste orde is die van de Universele
Scheppingskracht, de mysterieuze bron,
waaruit alles voortkomt. Deze wordt ook
wel – al naar gelang de betreffende cultuur
– aangeduid met de namen van God,
Brahman, Tao of Grote Geest. Ieder mense-
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lijk wezen maakt deel uit van deze bron.
Om die reden gebruik ikzelf liever de be-
grippen Universeel Bewustzijn en Individu-

eel Bewustzijn. Individueel bewustzijn is
hetzelfde als de “ziel” in de christelijke en
de Griekse tradities en de “Atman” in de
oosterse filosofie. Wij kunnen dit bewust-
zijn zelf ontdekken door middel van de
zelfkennis, zoals die in diverse religies en
filosofieën wordt geleerd.

Op de vraag hoe we dat kunnen vinden
kan ik nu niet ingaan. Het enige dat ik
daarover op dit moment kan zeggen is dat
we zelf op zoek moeten gaan. Daarbij
moeten we letten op een volstrekte open-
heid en de gevaren van sektarisme, dogma-
tiek en intolerantie vermijden. Daarbij
verwijs ik naar de bekende uitspraak van
Krishnamurti in zijn rede bij de opheffing
van de Orde van de Ster in 1929: “Truth is
a pathless land”!

We zullen zelf op zoek moeten gaan en
de zoektocht van anderen respecteren.

De maatschappelijke ontwikkeling

Na deze algemene beschrijving van het in-
tegrale wereldbeeld, zal ik verder ingaan
op de toepassing daarvan op de maat-
schappelijke problematiek en wel die op
mondiaal niveau. Daarbij zal ik gebruik
maken van het bovengenoemde begrip
“blauwdruk”, dat hierop zeker toegepast
kan worden.

Uitgangspunt is het proces van “globali-
sering”, dat wil zeggen dat bepaalde ken-
merken van bepaalde culturen zich over de
hele wereld verspreiden. Daarbij denk ik
dan aan processen behorende tot de wes-
terse economie, aan de moderne vormen
van communicatie en elementen uit de
westerse cultuur. Op economisch gebied
kan men denken aan de activiteiten van
westerse bedrijven, zoals Shell, Philips, Mc
Donalds en de verkoop van westerse pro-

ducten, zoals Coca-Cola, auto’s en t.v.’s.
Op het terrein van de communicatie ken-
nen we de t.v., de telefoon en internet. Het
middel van communicatie is de Engelse
taal, hetgeen erg jammer is voor de Frans-
en, die zo’n belang hechten aan hun eigen
taal. Ook andere westerse cultuurkenmer-
ken dringen in andere werelddelen door,
waarbij ik denk aan de sport, zoals het
voetbal en de klassieke muziek, die beide
in Oost-Azië heel populair zijn.

In dit proces van globalisering, ook wel
“mondialisering” genoemd, blijft de poli-
tiek sterk achter. Er is een dringende
noodzaak dat er ook op politiek gebied
een verdere mondialisering optreedt. De
reden daarvoor is dat er in deze eeuw gro-
te problemen komen die alleen op mondi-
aal niveau opgelost kunnen worden, te
weten:

Armoede

Momenteel zijn er ca. 800 miljoen mensen

met te veel welvaart. Zij kunnen auto’s ko-
pen, t.v.’s, wasmachines, enzovoort, zij rei-
zen de hele wereld af en zij eten te veel
met alle consequenties van dien. Daar-
naast zijn er 800 miljoen mensen die in gro-
te armoede leven. Zij hebben te weinig en
vooral ook slecht voedsel, zij leven in hut-
ten van golfplaat en komen met moeite
aan water. We vinden ze vooral in Midden-
Afrika, Midden- en Zuid-Azië en in de
grote steden van Zuid-Amerika. De tegen-
stellingen zijn groot en worden steeds gro-
ter...

Er worden wel conferenties over deze
problematiek georganiseerd en we geven
ook ontwikkelingshulp, maar de effecten
zijn gering. In de westerse wereld, met na-
me in Noord- en West-Europa is er een
systeem van herverdeling van inkomen ge-
groeid, vooral door de sociale wetgeving.
Dat zou ook op mondiaal niveau moeten
gebeuren, maar daartoe zijn er nog geen
aanzetten.

Oorlog, burgeroorlog, terreur

Na de tweede wereldoorlog hebben we
oorlogen en burgeroorlogen gehad in on-
der meer: Korea, Vietnam, Cambodja,
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Afghanistan, Roeanda, Joegoslavië (Sre-
brenica!) en Israël. In Noord-Ierland,
Spanje en Rusland zijn nog steeds terroris-
tische activiteiten. We kennen ook de aan-
slagen in New York.

Over de vraag waarom er oorlog en con-
flict is, weten we niet veel en er wordt ook
weinig aan gedaan om daarover meer te
weten te komen. Er bestaat weliswaar een
studiegebied, dat we de polemologie noe-
men. Over de oorzaken van oorlog is bij-
voorbeeld een boek geschreven door prof.
Rölink. Hij stelt dat er velerlei oorzaken
zijn. Men denkt dat armoede de oorzaak
is, maar dat is lang niet altijd het geval.
Joegoslavië was geen arm land. Een be-
langrijke rol wordt wel gespeeld door de
overheersing van de ene etnische of reli-
gieuze bevolkingsgroep door de andere.
Ook de dynamiek van het leiderschap
speelt daarin mee. Waarom komen bepaal-
de – goede of slechte – leiders aan de
macht?

Er is een nieuwe theorie van Samuel
Huntington, die stelt dat conflicten vooral
ontstaan op de breuklijnen van culturen,
met name waar de Islam in contact komt
met andere culturen. Een verklaring voor
het conflict tussen de Islam en het westen
is de religieuze afkeer van de westerse le-
vensstijl. Op de vraag waar het fundamen-
talisme vandaan komt, wordt wel gewezen
op de economische en technische achter-
stand, die tot agressie aanleiding kan ge-
ven.

Klimaatverandering

Volgens de laatste gegevens heeft er in de
vorige eeuw een opwarming van de aarde
plaats gehad van 0,8 graden. Dat is een ge-
middelde; sommige delen hebben een ho-
ger getal en andere een lager en er zijn
zelfs delen die kouder geworden zijn. Voor
Nederland verwacht het KNMI dat het
hier warmer en natter wordt. Dat klopt wel
met mijn eigen ervaring, want ik herinner
mij nog heel goed dat ik in de na-oorlogse
jaren elk jaar met de slee van het “Kopje”
in Bloemendaal af ging en dat ik ging
schaatsen op de slootjes van de IJ-polders
bij Haarlem. Als het nu sneeuwt moet ik

snel met mijn kleindochter een sneeuwpop
maken, want de sneeuw is de volgende dag
weer weg.

Eén van de consequenties van de opwar-
ming is de stijging van de zeespiegel. Voor
deze eeuw wordt een stijging van 10 tot
100 cm. verwacht. Dat komt door het uit-
zetten van de watermassa’s en door het
smelten van de gletschers en ijskappen van
de zuidpool en Groenland. De noordpool
speelt geen rol van betekenis. Verder ver-
wachten de klimaatdeskundigen meer ex-
treme weersomstandigheden, zoals droog-
te en overstromingen, maar daarover is
nog veel onzekerheid.

Een andere mogelijkheid is dat er een
nieuwe ijstijd in Noord-West Europa komt.
Dat houdt dan verband met een verschui-
ving van de golfstroom.

Uitputting van grondstoffen

Het vierde probleem en misschien wel het
belangrijkste is de uitputting van grond-
stoffen, vooral van olie en gas: de gehele
economie is daarvan afhankelijk: auto’s,
vliegtuigen, elektriciteitscentrales, verwar-
ming, etc.

Momenteel worden er 25 miljard vaten
olie per jaar gebruikt en de voorraad wordt
geschat op 1000 miljard vaten. Bij gelijk-
blijvend gebruik is er nog voorraad voor 40
jaar. De voorraad gas kan nog iets langer
mee. Wat gebeurt er daarna? Technisch ge-
zien zijn er voldoende alternatieven:
atoomenergie waartegen overigens grote
bezwaren bestaan, verder zijn er de teer-
zanden (olie vermengd met zand), de hy-
draatgassen (gas vermengd met water), de
steenkool, de windenergie en vooral ook
de zonne-energie, die gebruikt kan worden
om het zeer brandbare waterstofgas te pro-
duceren.

Technisch gezien zijn er dus voldoende
mogelijkheden, maar wat zijn de conse-
quenties op het terrein van de kosten en
hoe worden die productieprocessen geor-
ganiseerd? Het duurt ca 25 jaar tot nieuwe
vindingen het stadium van haalbare toe-
passingen bereiken. De periode van over-
gang is dus erg kort en dat bij een wereld-
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bevolking die tegen die tijd de 9 miljard
kan hebben bereikt.

Hoe lossen we deze problemen op? Er
worden momenteel conferenties georgani-
seerd en er vindt ook onderzoek plaats,
maar op het gebied van de besluitvorming
gebeurt er nog weinig. De huidige trend is
het zoeken naar praktische procedures.
Maar het is ook mogelijk een andere weg
te bewandelen en die is dat we deze pro-
blemen en ontwikkelingen plaatsen in een
proces van evolutionaire ontwikkeling.

Die betreft de totale verandering van de
samenleving, waarvan ik hierboven enkele
kenmerken heb genoemd. Zo kenden we
in de Middeleeuwen een statische, hiërar-
chische, autoritaire samenleving, die gedo-
mineerd werd door de kerk, de adel en
vooral het koningschap. Nu zijn we op weg
naar een dynamische, egalitaire, democra-
tische maatschappijvorm, die zich lang-
zaam maar zeker over de hele wereld ver-
breidt.

Hoe zal die wereldsamenleving er in de
toekomst uitzien? Wat is het model? Ge-
zien het wereldbeeld dat ik hiervoor schet-
ste, denk ik dat we moeten zoeken naar
een nieuwe blauwdruk van de aarde als to-
taliteit! Deze blauwdruk is er al, maar hoe
kunnen we die ontdekken? Ik denk dat er
een nieuwe maatschappijvorm moet ko-
men en die noem ik het humanistisch-eco-
logisch wereldsysteem. Daarvan geef ik in
het kort een paar kenmerken.

In de eerste plaats is er een wereldethiek
nodig, gebaseerd op de volgende principes:

* erkenning van de waardigheid van de
individuele mens en dat betekent democra-
tie in de politieke besluitvorming, sociale
gelijkwaardigheid en handhaving van de
mensenrechten,

* de gedachte dat de mens deel is van
het ecologisch systeem van de aarde en dat
wil zeggen herstel van de natuur en eer-
bied voor alle levensvormen,

* een drastische beperking van het con-
sumentisme en het materialisme en de
overgang naar andere prioriteiten, zoals de
beoefening van de kunst, de filosofie, de
wetenschap en vooral ook het streven naar
integratie van denkwijzen.

Verder zal er een wereldorganisatie moe-
ten komen, waar op effectieve wijze beslui-
ten genomen kunnen worden. Dat houdt in
de oprichting van een wereldregering, een
wereldparlement, een wereldjustitieel ap-
paraat en een wereldmili- tair apparaat.
De doelstellingen daarvan zijn: een meer
rechtvaardige verdeling van de welvaart;
een beperking van het energieverbruik en
omschakeling naar andere technieken; de
ontwikkeling van wetenschappelijke en
vooral ook praktische instrumenten op de
gebieden van de ecolo- gie en de polemo-
logie.

Mijn conclusie is dat we verder zullen
moeten gaan met het denken over een
nieuw wereldbeeld: het streven naar waar-
heid, dat geen einde kent. Dat geldt ook
voor de maatschappelijke situatie. We zit-
ten in een proces van verandering en ook
hierin zullen we moeten zoeken naar de
voorwaarden voor overleven in een recht-
vaardige, duurzame en vreedzame wereld.
De Erasmus Liga (Netherlands Associa-
tion for the Club of Rome) zet zich met
vele andere organisaties in om met name
aan dit tweede doel te werken.
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Over heelheid
– Fay van Ierlant

Er is mij gevraagd om in het kader van
het thema van deze zomerschool in te

gaan op het boek: Het Heelheid Principe,
de dynamiek van heelheid in wetenschap,

religie en samenleving. Anna Lemkow
schreef dit boek in 1990.

Anna Lemkow’s intelligentie en inzicht
zijn superieur. De mijne zijn dat niet.

Maar ik heb haar boek altijd bewonderd
en veel gebruikt. Daarom wil ik graag

proberen jullie wat van haar inzichten
door te geven. In 1946 kwam de eerste druk uit van

Aldous Huxley’s boek The Perennial Philo-
sophy. Die term “Perennial Philosophy”
was ooit bedacht door de filosoof Leibnitz
(1646-1716). Hij sprak van een Philosophia
Perennis toen hij het had over de theorie
van ingeboren ideeën en verklaarde dat er
in de mens noodzakelijke en universele
waarheden bestaan die hij ontdekt had aan
de hand van ervaring, ingeboren ideeën die
ervaring in waarde overstijgen.

Met het woord “perennial”, dat je zou
kunnen vertalen met “steeds weerkerend ”,
werd aangegeven dat er een metafysica
bestaat die erkent dat er aan de wereld van
verschijnselen een Eeuwige Werkelijkheid
ten grondslag ligt die, universeel en altijd
aanwezig is. Het gaat over een eeuwige
wijsbegeerte, een steeds weerkerende en
steeds meer ontsluierende wijsheid die ge-
lijke tred houdt met de evolutie van het
menselijk bewustzijn en die verankerd ligt
in de wetten van bestaan. Deze eeuwen-
oude religieus-filosofische overtuiging gaat
over een gemeenschappelijke bron van al
het leven. Als er een bron of oorzaak is
waaruit alle dingen voortkomen dan staan
die dingen noodzakelijkerwijs met elkaar
in relatie.

Dit was en is geen nieuw gegeven voor
de onderzoekers van de geschriften van
H.P. Blavatsky die in 1888 een zeer ontslui-
erende versie van de Eeuwige Wijsbe-
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geerte bracht in haar Geheime Leer. Ook in
De Sleutel tot Theosofie bevestigt HPB dat
theosofie geen nieuwe leer is maar:

”een presentatie van de archaïsche leer,
bijeengebracht door geestelijke inzichten en

gedegen onderzoeken met behulp van fysieke
en geestelijke zintuigen, onbelemmerd door

het trage vlees, stelselmatig getoetst, vergele-
ken en gerangschikt. Alles wat niet door een-

parige en gemeenschappelijke ervaringen
werd bevestigd, werd verworpen en alleen

DAT werd opgetekend wat in verschillende
tijden en streken door een reeks ononderbro-

ken waarnemingen overeen bleek te stemmen
en voortdurend verder werd bevestigd.”

In de proloog van De Geheime Leer ver-
wijst zij naar de achtergrond van deze Eeu-
wige Wijsbegeerte als zij de grondbegin-
selen van bestaan duidelijk aangeeft en
wijst op de noodzaak van het steeds weer
refereren aan die grondbeginselen: Imma-
nentie – Periodiciteit – Transcendentie (het
immanente ene leven dat periodiek door
de materie reist om die materie te trans-
cenderen). Zij wijst op de noodzaak om
dat ene immanente leven te gaan ontdek-
ken en ervaren, zoals het functioneert
door, en uitdrukking geeft aan, alle perio-
dieke vormen van materie, die voortdu-
rend doorbroken en vernieuwd worden.
Want daar ligt de sleutel tot heelheid. De
heelheid achter de verscheidenheid van de
cyclische periodiciteit.

Misschien was voor het verschijnen van
het boek van Huxley de Heelheid meer het
terrein van serieuze zoekers en mystici. De
ware mysticus ervaart de eenheid van le-
ven. Maar Huxley’s boek werd vertaald in
vele talen en herdrukken verschenen
overal. De tijd was rijp om grotere groepen
mensen op de serieuze universele achter-
grond van eenheidservaringen te wijzen.

In 1990 schreef de theosofe Anna Lem-
kow The Wholeness Principle, Dynamics of

Unity within Science, Religion and Society,
een boek dat uitkwam bij de theosofische
uitgeverij in Amerika. Frank Visser ver-
taalde het boek in het Nederlands met als
titel Het Heelheid Principe, de dynamiek van
Heelheid in wetenschap, religie en samenle-

ving en de Nederlandse UTVN bracht het
uit. Net als het boek van Huxley uit 1946
zou je Lemkow’s boek uit 1990 gedateerd
kunnen noemen, maar dat is niet het geval.
De onderwerpen Eenheid en Heelheid zijn
nooit actueler geweest dan op dit moment
door de confrontaties die nu aan de mens-
heid worden voorgelegd. Beide boeken
blijven zeer relevant, en niet alleen omdat
ze relateren aan de Eeuwige Wijsbegeerte.
En hier wil ik ook het boek van Hans Vin-
cent noemen, de spreker van vanmorgen:
Ons wereldbeeld en het integrale denken. Op

zoek naar de eenheid van religie, filosofie en
wetenschap.

Terug naar Anna Lemkow. Zij is Cana-
dese, geboren in Rusland en woont in
New-York waar ze dertig jaar werkte als
ontwikkelings- econoom bij de Verenigde
Naties. Ze is lid van de New-Yorkse Loge
van de Theosophical Society. Waarschijn-
lijk ondervond ze in haar werk dat Heel-
heid een onontgonnen gebied is voor de
meeste mensen en in haar boek verdeelt ze
de mensheid van nu in drie groepen.

Het grootste deel van de tegenwoordige
mensheid gaat uit van persoonlijke waar-
den. Dat beïnvloedt de opvatting over de
werkelijkheid. Iedereen ervaart zijn eigen
werkelijkheid, afhankelijk van de toestand
van bewustzijn. Voor de grootste groep van
gevestigde academici, die een invloedrijk
deel van de mensheid uitmaakt, staat de
werkelijkheid volledig buiten hen zelf. De
werkelijkheid is dan objectief, concreet en
kwantificeerbaar. Alles wat niet kwantifi-
ceerbaar of meetbaar is, is minder werke-
lijk en slechts subjectief. Anna Lemkow
brengt degenen die zo denken onder in
groep 1. Het grootste nadeel van dit den-
ken in groep 1, dat zo lang de boventoon
voerde en nog voert, is het zoeken naar, en
het najagen van, persoonlijk voordeel. De
nadruk ligt op afgescheiden individualisme
en concurrentie. Dit ziet men als de hoog-
ste waarde terwijl de minder egoïstische
geestelijke aspecten van de menselijke
aard en de daarbij horende waarden on-
zichtbaar zijn. Dat heeft geleid tot de kwa-
len van deze tijd: ongebreideld egoïsme,
zucht naar macht en materiele bezittingen,
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uitbuiting van de natuur, corruptie en ter-
rorisme. Dit materialistische, reductionisti-
sche wereldbeeld heeft een wereld voort-
gebracht die in de greep van het elitarisme
leeft. Het blijkt nu dat het streven naar in-
dividueel voordeel is uitgelopen op een
wereldwijde onderlinge afhankelijkheid.
Elke nalatigheid op welk terrein ook, of
dat nu chemie, biologie, ecologie, econo-
mie of moraal is, ongeacht waar het is ont-
staan, zal vroeg of laat van invloed zijn op
de rest van de wereld.

Alles blijkt op onontkoombare wijze te
zijn verweven in een dynamisch geheel. Er
komt meer en meer een overtuiging naar
voren dat de huidige crisissituaties een sa-
menhangende wereldcrisis vormen. Een
wereldcrisis die het gevolg is van het hui-
dige besef van waarden die de prioriteiten
bepalen. De massacultuur is niet in staat
om uitwegen te bedenken die niet om zich-
zelf draaien (noodzakelijkerwijs gaat dat
ten koste van anderen). Dat vraagt om een
fundamentele verandering van bewustzijn.
Echter de mentaliteit van de onder groep 1
genoemden verwerpt het bestaan van een
groeiend bewustzijn omdat het niet kwanti-
ficeerbaar is. Maar, schrijft Lemkow, er
zijn ook mensen die hun toevlucht nemen
tot scholen en werkgroepen die als doel
hebben een verandering van bewustzijn te
bewerkstelligen en die plaatst ze in groep
2.

Er is ook nog een groep 3. Die bestaat
uit een groeiend aantal wetenschappers, fi-
losofen, sociale werkers, holistische ge-
neeskundigen en anderen die een van
Heelheid uitgaande wereldvisie aan-
hangen. Groep 2 en groep 3 overlappen el-
kaar.

Helaas zijn de mensen in groep 1
meestal onbekend met de gezichtspunten
en de publicaties van groep 3 omdat ze
daar totaal niet voor open staan.

Het doel van het boek van Anna Lem-
kow is een onderzoek in te stellen naar de
dynamiek van heelheid als een allesomvat-
tend principe. Ze gaat in op de staat van
dat onderzoek in de wetenschap, op het
spirituele domein en in de samenleving.

Zij staaft en verduidelijkt haar bevindin-
gen met ingekaderde stukjes van bekende
en minder bekende mensen uit groep 3.
Zoals: David Bohm, Haridas Chaudhuri,
Niels Bohr, Fritjof Capra, Aldous Huxley,
Huston Smit, Lama Govinda, Ravi Ravin-
dra, Ken Wilber, Teilhard de Chardin, HP
Blavatsky, Joy Mills, G. Barborka, Hippo-
crates, Paulus, William Blake en Krishna-
murti en vele anderen. Ook Blavatsky’s
Geheime Leer wordt door Lemkow her-
haaldelijk en zeer verduidelijkend naar vo-
ren gehaald.

Historisch gezien blijkt de ene weten-
schappelijke ontdekking te leiden tot de
andere en de ene moest er eerst zijn om
tot de andere te kunnen komen. Beelden
worden steeds doorbroken en langzaam-
aan begint de cyclische periodiciteit te da-
gen. Er is nu in 2002 al weer meer aan het
licht gekomen dan in 1990 waar het gaat
om de achtergrond van Heelheid en hoe
die ontsluierd kan worden.

Ontsluierd, bijvoorbeeld door de fysicus
die de innerlijke harmonieën, symmetrieën
en onderlinge verhoudingen van de natuur
gewaar wordt en weergeeft in symbolen,
net als de dichter. Alleen worden de sym-
bolen van de fysicus slechts door wiskundi-
gen gedeeld. De wetenschapper kan
geraakt worden door de wonderen der na-
tuur, uitgedrukt in de kosmische orde door
dat wat Einstein de superieure intelligen-
tie noemde.

De geoloog en paleontoloog Teilhard de
Chardin schreef in The Phenomenon of
Man:

“Hoe verder we in de materie doordringen,
door middel van steeds krachtiger methoden,

des te meer raken we verward door de
onderlinge afhankelijkheid der delen. Elk

element in de Kosmos is voortgekomen uit
alle andere elementen. Het is onmogelijk in

dit netwerk te snijden of dit te isoleren zonder
dat het aan alle kanten gaat rafelen.”

H.P. Blavatsky legt in haar Geheime Leer

uit dat dit proces van emanatie, van voort-
komen uit, een universeel evolutionair ge-
beuren is, door middel waarvan alle dingen
worden voortgebracht, veranderingen on-
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dergaan, groeien en zich ontwikkelen. Dit
is een proces van ontplooiing uit een reeds
bestaande innerlijke orde die is voortgeko-
men uit een superieure intelligentie.

Terwijl de wetenschap de relationele
structuur van het eindeloos gedifferen-
tieerde universum langzaam meer en meer
onthult, is het spirituele inzicht noodzake-
lijk om uiteindelijk te kunnen komen tot
de grond van dat universum, de tijdloze
diepte-dimensie van het kosmisch geheel.

Spirituele visie kan een mens totaal ve-
randeren omdat het ware inzicht in het
functioneren van het Geheel alleen maar
kan verenigen en niet meer afscheiden of
verdelen. Het “ik” is doorbroken, de ander
is in zicht, leidend naar: de ander bestaat
niet meer, de ander zijn wij. Daaraan
wordt het spirituele inzicht herkend.

Fritjof Schuon mocht niet ontbreken in
Lemkow’s boek. Hij schreef over de trans-
cendente eenheid van religies en wijst er
op dat de traditionele vormen van religies
per definitie en onvermijdelijk, beperkt
zijn, maar ook onmisbaar. Het zijn vormen
waar het eenheidszoekend bewustzijn
doorheen kan breken naar het vormloze
transcendente geheel waaruit ze uiteinde-
lijk zijn voortgekomen. Men gaat de uni-
versele krachten van de grondbeginselen
waarnemen door hun diverse uitdrukkin-
gen, ontstaan in de cyclische periodiciteit.
In de Veda’s wordt gezegd: “De waarheid
is één, de wijzen noemen haar met vele na-
men”.

Op den duur zou religie, zoals het woord
al zegt, ons door spiritueel inzicht weer
moeten verbinden met idealen als waar-
heid – schoonheid – liefde – sociale recht-
vaardigheid – economische kwaliteit –
politieke vrijheid en internationale vrede.
Religie zou elk mens moeten maken tot
een vrije en creatieve eenheid van het kos-
misch geheel, geworteld in het eeuwige
Ene.

Spiritualiteit kan zich ontwikkelen door
een innerlijke gerichtheid, door te putten
uit de eigen bronnen van vrede en kracht,
doordrongen van het feit dat de mensheid
één familie is zonder onderscheid van ras,
religie, cultuur en sekse. Bij het realiseren

van een wereldwijde identiteit vormen an-
dere religies dan geen bedreiging, maar
een rijke bron van lering; we zien het Ene
in het vele tot leven komen. In het verre
verleden waren religie en wetenschap één,
toen zij zich beide nog bezig hielden met
de ware wetten van bestaan, zoals uitge-
drukt in de grondbeginselen.

Anna Lemkow brengt het begrip spiritu-
eel inzicht naar voren zoals het gedefi-
nieerd is door de wetenschapper David
Bohm: “Een soort waarneming die door-
drongen is van intense energie en harts-
tocht, zodat de rigide gewoonten van het
denken totaal verdwijnen en de vrijheid
ontstaat nieuwe uitdagingen aan te gaan”.
Maar Aldous Huxley schrijft: “De uitein-
delijke werkelijkheid kan alleen gekend
worden door hen die zichzelf liefhebbend,
zuiver van hart en arm van geest hebben
gemaakt. Dan is spiritueel inzicht moge-
lijk.” Huxley zegt daarover: “De vrede die
alle begrip te boven gaat is de vrucht van
de bevrijding als men ingaat in de eeuwig-
heid.” Als men de conditionerende per-
soonlijke afscheiding verlaat, vernietigt het
het ervaren van de eenheid van leven de
verdeeldheid en vergroot het de capaciteit
voor kennis en liefde. Als het bewustzijn
het Ene Leven ervaart, ervaart het welda-
dige kracht, vorm overstijgende schoon-
heid en diepe vrede. “De intelligentie die
nodig is om een universum te doen ont-
staan is een liefdevolle intelligentie, die we
alleen kunnen bereiken door Liefde. Die
Liefde is de verlichting zelf”, zei Radha
Burnier enige weken geleden.

Als motto voor het laatste deel van het
boek, over de samenleving, koos Anna
Lemkow een stukje uit Christopher Fry’s:
A Sleep of Prisoners, een slaap van gevan-
genen:

“Dank God dat we nu leven,
Het kwaad komt overal op ons af

En zal ons niet verlaten voordat we
De grootste stap van de ziel nemen

Die de mens ooit nam”.

In dit hoofdstuk over de samenleving
komt de econoom Schumacher aan het
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woord die zich in 1963 onsterfelijk maakte
met zijn boekje Small is beautiful, het klei-
ne is mooi. Beïnvloed door het gedachte-
goed van Gandhi schreef hij: “Het enige
criterium van de economie is of iets geld
oplevert voor degene die iets onderneemt
of niet, wat betekent dat zelfs eenvoudige
niet-economische waarden als schoonheid
– gezondheid en hygiëne niet kunnen
voortbestaan tenzij ze economisch ge-
noemd worden en geld opleveren.” De
ongewenste gevolgen van het continue
streven naar winst levert bijvoorbeeld een
markt op die een onnoemelijke keuze
biedt aan telefoontoestellen maar een
groot tekort aan betaalbare huurwoningen.

Hazel Henderson, futurist en econoom,
vroeg zich in 1980 al af hoe het mogelijk
was dat de economie nog steeds uitging
van groei en meer groei zonder zich af te
vragen: “Groei waarvan? Voor wie? Tegen
welke kosten voor het fysieke en sociale
milieu? En met welke gevolgen voor on-
vervangbare natuurlijke bronnen en voor
toekomstige generaties?” Het is duidelijk
dat de massa’s het afleggen tegen een cul-
tuur die ongelimiteerde vergaring van rijk-
dom legitimeert, aanmoedigt en
verheerlijkt. Het enige alternatief is een
transformatie van bewustzijn die de een-
heid erkent en herkent achter de pluraliteit
van de wereld waarin we leven. Wat stu-
denten over de hele wereld nodig hebben
is een opvoeding die doordrongen is van
gemeenschappelijke kennis en ervaring,
zodat ze de onderlinge relaties gaan zien;
dat wetenschap, filosofie, kunst en spiritua-
liteit elkaar onderling aanvullen, zodat ze
hun persoonlijke leven kunnen relateren
aan het sociale welzijn en aan inzicht in de
wetten van de natuur.

Anna Lemkow werkte dertig jaar bij de
Verenigde Naties als ontwikkelings-
econoom. Ze zegt daarover: “De Verenig-
de Naties vormen een weerspiegeling van
de wereldgemeenschap en kunnen slechts
effectief zijn in die mate dat wij, mensen,
het toelaten. Er kan misbruik van gemaakt
worden door kortzichtige ambities van lid-
staten ten nadele van het geheel.”

Bij de huidige toestand van het menselijk
bewustzijn is het moeilijk voor de Verenig-
de Naties de ware bovennationale roeping
waar te maken waarin de loyaliteit aan ie-
dere staat in evenwicht wordt gehouden
door loyaliteit aan het Grote Geheel. De
zoektocht naar vrede en solidariteit moet
geworteld kunnen zijn in begrip en respect
voor Eenheid in verscheidenheid. Daarom
ligt de voortgaande evolutionaire ontwik-
keling van de mens vooral in de sfeer van
Zelfkennis, het groeiend vermogen om
zichzelf in ruimte en tijd te kunnen plaat-
sen tot het punt waarop hijbewust wordt
van zijn plaats en verantwoordelijkheid in
relatie tot het universum.

Volgens de wetten van kosmische orde
gaat iedere verstoring van die orde uit van
een bepaald punt. De verstoring kan alleen
hersteld worden door de terugkeer van alle
krachten die van daar uit in beweging wer-
den gezet, tot dat punt. De schrijver
Christmas Humphreys zegt daarover in
zijn boek Walk on:

“Ieder van ons is dat punt. Vandaar de

uiterste verantwoordelijkheid van ieder mens
voor alles wat hij denkt en doet. Als het soms

lijkt alsof ik het speeltje ben van het lot, dan
is dat illusie. Ik heb de dingen gemaakt zoals

ze zijn of erbij geholpen ze zo te maken. Ik
kan ze ongedaan maken als en wanneer ik

daarvoor kies.”

Lemkow’s boek toont aan dat door aller-
lei onderzoeken, ervaringen en omstandig-
heden het duidelijk aan het worden is dat
iedere daad of nalatigheid van ons, op elk
domein of dat nu chemie, biologie, ecolo-
gie, economie, mensenrechten of het voe-
ren van oorlog is, waar ook ter wereld,
vroeg of laat zijn weerslag vindt op alle an-
dere domeinen en plaatsen in die wereld.

We weten nu dat massale armoede ver-
band houdt met de kortzichtige manier
waarop de meer welvarende delen van de
mensheid rijkdom hebben nagejaagd. We
zien het fatale verband tussen de industri-
ele productie die grote hoeveelheden ruwe
materialen en energiebronnen verbruikt en
de vernietiging van het milieu. We kunnen
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er in 2002 ook niet meer omheen dat onze
eigen afscheidende gedachten bijdragen
aan internationale en nationale rampen.

De kenmerken van wereldwijdheid en
onderlinge verbondenheid wijzen naar de
innerlijke orde die vanzelfsprekend de fy-
sieke, emotionele, mentale, morele en spi-
rituele niveaus van het maatschappelijk
bestaan omvat.

Anna Lemkow schrijft:
Niettegenstaande het feit dat de impuls

naar heelheid wordt overschaduwd door op
verdeeldheid gerichte neigingen in een groot

en machtig deel van de menselijke samenle-
ving, is deze impuls altijd aanwezig en

levensvatbaar geweest. Onze eigen verwaarlo-
zing van deze dynamiek zorgde er alleen

maar voor dat we het nog sterker zouden te-
genkomen. Er ontstaat ondanks alles een

nieuw type bewustzijn dat een universalisme
zal doen ontstaan dat religie, ras, cultuur en

sekse overstijgt. Nu nog de visie van een min-
derheid, maar verspreid over de hele wereld.

Die visie is van binnen uit gestuurd en door-
drongen van een gevoel van verbondenheid

met het hier-en-nu, een gevoel van betrok-

kenheid, mededogen, verantwoordelijkheid

en creatieve doelgerichtheid.”

We kunnen hier denken aan de kernen
van broederschap waar de opdracht ligt
voor de afdelingen en loges van de Theo-
sophical Society.

Het boek wordt afgesloten met de vol-
gende opmerking: “Ieder van ons is zowel
uniek als een microkosmos van het Ge-
heel: ieder is tegelijkertijd wetenschapper,
kunstenaar en mysticus. Vandaar dat ieder
erop is toegerust zowel iets van waarde bij
te dragen aan de schepping als zich te vere-
nigen en één te worden met het Geheel”,
d.w.z. het levende, begrijpelijke, respon-
sieve universum.

Krishnamurti zei het zo:
Je moet het hele leven begrijpen, niet alleen

maar een deeltje ervan. Daarom moet je le-

zen, daarom moet je naar de luchten kijken,
daarom moet je zingen en dansen en gedich-

ten schrijven, en lijden, en begrijpen, want
dat is allemaal: leven.
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Wees waar in handeling,
doe u nooit anders voor dan gij zijt,
want alle schijn is een belemmering
voor het zuivere licht der waarheid,

dat door u schijnen moet
als het zonlicht door helder glas.

Aan de voeten van de Meester, Alcyone



Leven in het hier en nu
– Femmie Liezenga

Voor ik aan de eigenlijke inleiding begin,
wil ik deze lezing verbinden met de titel

van het zomerweekend: ‘De dynamiek
van heelheid’. Ik voel achter het woord

‘dynamiek’ een geweldige potentie van
zijn en niet zijn, van de afwisseling van in

openbaring zijn en niet in openbaring
zijn, manvantara en pralaya zoals dat in

de theosofie heet. Ik voel in het woord
de cycliciteit van heel het bestaan.

Ook voel ik in het woord een geweldige
potentie van creativiteit en daar wil ik van-
morgen wat meer op in gaan. Die creativi-
teit is als het ware de scheppingsdrang die
zowel door het hele universum heen
stroomt, als door ieder van ons, waarbij
alle vormen zowel de uitdrukking ván die
creativiteit zijn als ook de kanalen vóór die
creativiteit. Iedere vorm, ieder wezen,
ieder mens is zodoende een kanaal voor
die enorme dynamiek.

Ik persoonlijk vind het beeld van de
Shiva, die de dans van de kosmos uitdrukt,
een heel goede voorstelling geven van de
dynamiek van heelheid. Er zit een enorme
beweging in het beeld. Je voelt de potentie
van het Bestaan. Soms is het overweldi-
gend te voelen dat er achter dit hele uni-
versum en alle andere universa een
Aanwezigheid is. Ik zou haast zeggen: voor-
bij het Licht is Duisternis, zonder daarbij
aan de negatieve klank te denken die dit
woord vaak bij ons oproept. We leven in
een gigantisch mysterie, waarvan we nog
niet een fractie van een fractie beseffen. Ik
maak me tegenwoordig een voorstelling
van een heel groot Lichaam waar wij in
leven. Tenslotte zijn wij immers de micro-
kosmos van de macrokosmos. Misschien
zijn wij met de aarde en al wat daar op
leeft slechts een heel klein onderdeeltje in
de kleine teen van dat reuzenlichaam.
Maar dat is dan alleen nog maar de mate-
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riële kant van het beeld dat ik hier geef.
De onzichtbare kant is nog veel mysterieu-
zer! Daar kun je gewoon niet bij!…

Nu ga ik aan mijn eigenlijke verhaal
beginnen:

Eens op onze evolutionaire reis stellen
we ons de vraag: ‘Wie ben ik en waarom
ben ik hier?’ Het antwoord hierop zullen
we zélf moeten vinden, zo er al een ant-
woord is. Via vergelijkingen van teksten uit
de aloude wijsheid en het onderzoeken van
bepaalde kunstvormen zal geprobeerd
worden tot een richting te komen die we
bij ons zoeken op zouden kunnen gaan.

De inleiding die ik vandaag voor het
voetlicht breng, is ontstaan vanuit een
eigen proces van voortdurende overpein-
zing met betrekking tot het onderwerp.
Het is dan ook duidelijk mijn verhaal en ik
wil proberen u daarin mee te voeren.

Ik wil beginnen met een mooie tekst:

Het hoogste begrip is te vinden in het
Hoogste Licht en hij, die het Absolute en

bestendige wil begrijpen, moet naar het Licht
streven, want ieder schepsel kan dit

ontvangen naar de mate van zijn vermogens.
(uit: Immenso door Giordano Bruno)

Een vraag die ik nu alvast naar voren
breng, is: Wat is verlichting? En valt er iets
te bereiken? Hier kom ik in de loop van
mijn inleiding nog wel op terug!

Waarom stellen we op zeker moment in
ons leven de vraag: ‘Wie ben ik? Waarom
ben ik hier?’ Zou die vraag opkomen als
ons leven naar volle tevredenheid verliep?
Ik betwijfel dit! Meestal hebben we alle
wegen al bewandeld als we deze vraag stel-
len en hebben we nergens een afdoende
antwoord gevonden. Krishnamurti zei niet
voor niets: ‘Ah, you are in a crisis? Good!’
Want pas dan doe je er alles aan om er uit
te komen.

Als kunstenaars in een crisis verkeren,
kunnen ze vaak beter scheppen, dan wan-
neer ze zich lauw voelen. Zou je kunnen
stellen dat het goddelijke in een constante
crisis verkeert en daarom genoodzaakt is

zich te openbaren? Dat is wel een leuke
om eens over na te denken.

Ik weet niet veel van kunst af, ben geen
expert, maar heb in mijn opleiding wel
eens wat moeten leren over kunstgeschie-
denis. Ook kijk ik wel naar populaire t.v.
programma’s op dit gebied. Ik heb daarvan
een aantal dingen onthouden, onder
andere dit: Mondriaan was van oorsprong
een gewone schilder. Hij schilderde land-
schappen en zo. Maar hij was op zoek naar
de essentie en wilde steeds minder details
op zijn doeken zetten. Zodoende werden
zijn schilderijen steeds meer ontdaan van
datgene wat volgens Mondriaan niet het
wezenlijke uitdrukte.

Ik weet niet of u destijds naar de ten-
toonstelling bent geweest in het Haagse
Gemeentemuseum die over het spirituele
in de kunst ging? Ik ben daar niet geweest,
maar ik heb wel in een loge een presenta-
tie gezien van een aantal van de daar
getoonde schilderijen. Voor het eerst in
mijn leven ontdekte ik dat ik van moderne
kunst houd. Het was een openbaring voor
me. Er waren schilderijen bij die zo weinig
herkenbare dingen vertoonden, maar zo’n
power in zich droegen, dat ik haast moest
huilen van ontroering! Bij sommige schil-
derijen had ik de gewaarwording alsof ik
naar een punt in het schilderij werd toe
gezogen. Het leken wel mandala’s! Heel
meditatief.

Dit overkwam mij ook toen ik voor het
eerst muziek van Erik Satie hoorde. Let
wel: ik ben dus absoluut geen kenner. Mis-
schien was het mijn onbevangenheid die
me hiervoor open deed staan! Ik heb pas
veel later gehoord dat Satie zijn muziek
componeerde in meditatieve toestand. Zijn
muziek is betoverend simpel. Je zou haast
zeggen dat een kind achter de piano is
gaan zitten.

Een ander voorbeeld is de Japanse
kunst: door middel van een enkele pen-
seelstreek een ragfijne verbeelding geven.
Ik heb hierbij een voorbeeld in mijn hoofd
van een enkele rietstengel met een pluim,
zo mooi weergegeven dat de adem je bijna
stokt. Ik dacht altijd: zo zou ik willen
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schrijven: in een enkel woord alles uitdruk-
ken wat mij bezielt.

Zodoende ben ik ooit eens lid geweest
van een haikugroep. Kort weergegeven is
een Haiku een Japans gedicht dat moet
beantwoorden aan bepaalde regels. Het
dient te bestaan uit drie regels van totaal
17 lettergrepen. De eerste regel bestaat uit
vijf lettergrepen, de tweede uit zeven en de
derde weer uit vijf. Het moet een beschrij-
ving zijn vande natuur en aan de natuur
mogen geen menselijke eigenschappen
worden toegedicht. In zo’n gedicht moet
exact beschreven worden wat de dichter
ziet. Ik riep meteen bij de eerste bijeen-
komst al: ‘Maar dat is Zen!’ Men keek me
niet begrijpend aan en dit is één van de
redenen geweest dat ik later met het dich-
ten ben gestopt. Want als je denkt dat
Haiku een hobby is als alle andere dan heb
je het mis. Haiku is een levenshouding,
eigenlijk moet ik zeggen: haiku leef je. Een
Haikugedicht maak je niet eventjes op een
avondje omdat je het zo leuk vindt. Het is
waarschijnlijk net als met de oorspronke-
lijke vechtsporten uit Japan, eigenlijk me-
ditatie die je leeft, de hele dag door! Een
voorbeeld van een Haiku (waarschijnlijk
door iemand uit Japan geschreven) wil ik u
niet onthouden uit het boek Spelen met

wind en maan met Haiku’s van amateurs
van over de hele wereld:

‘Zie, door de scheuren

in mijn papieren venster
beeldschoon - de Melkweg!’

of:
‘Toen mijn bijl neerviel
diep in het winterbos - plotseling

de geur van hout!’

Pure schoonheid die je ruikt , voelt of
ziet, tegelijkertijd met de dichter mee. Zó
mooi!... Zó meditatief, pure meditaties
toch?

Waarom vergeleek ik Haiku met Zen? Ik
heb een boek over Zen dat de titel draagt:
Het oog slaapt nooit. Die titel alleen al
maakt veel helder over wat Zen eigenlijk

is. Het gaat natuurlijk niet over het
uiterlijke oog, maar het innerlijke oog, het
bewustzijn. Niet het kleine bewustzijn,
maar het grote Bewustzijn waar wij allen
deel van uitmaken. En misschien wel over
iets dat nog áchter dat Bewustzijn zit, maar
dat terzijde... Werkelijke Zen is volledige
aandacht zonder interventie van onze
zijde. Het is ware meditatie zonder dat
degene die mediteert er tussen staat. Hier
volgt een tekst uit dit boek:

‘De tijdloze essentie van het zelf’:

Als het oog nooit slaapt,
lossen alle dromen vanzelf op.

Als de geest geen onderscheid maakt,
zijn de tienduizend dingen om je heen zoals

ze zijn,
komen ze alle uit dezelfde kern voort.

Als je het mysterie van deze gemeenschappe-
lijke essentie begrijpt,

ben je bevrijd uit alle verwarring.
Als je alle dingen als gelijkwaardig be-

schouwt,
heb je de tijdloze essentie van het zelf bereikt.

Er zijn geen vergelijkingen en analogieën
meer mogelijk

als er geen oorzaken, geen onderlinge verban-
den meer bestaan.’

Als het oog nooit slaapt, zijn we verlicht.
We zien de essentie van ons wezen, onze
wezenlijke natuur.

Het bovengenoemde boek heeft mij per-
soonlijk heel veel helderheid gebracht.

Toen ik tijdens een zomerweek in Naar-
den eens Muriel Daw de Stanza’s uit De
Geheime Leer van H.P. Blavatsky in het
Engels hoorde lezen, liepen de rillingen
over mijn rug. Haar prachtige stem, perfect
gedeclameerd, die Engelse klanken, zó
mooi!...

De Stanza’s blijven boeien, ook al snap
je er in het begin misschien niet veel van.
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De woorden er in zijn soms heel vreemd,
maar dat is misschien maar goed ook, want
dan kunnen onze hersens er niet bij en
werken de Stanza’s als een soort koan,
waarbij plotseling misschien het bewustzijn
naar een diepere laag schiet.

De taal er in is zó mooi, die alleen al kan
me in vervoering brengen. Maar waar het
over gaat, is zó meditatief, dat woorden te
kort schieten. De woorden bedekken iets
dat aan onze normale zintuigen voorbij
schiet. Ze zijn er niet toereikend genoeg
voor. Iets voorbij de normale zintuigen als
zien, horen, voelen, proeven, ruiken en
denken voelt als het ware aan waar het
over gaat. Wat ís dat? Is het alle zintuigen
samenwerkend waardoor ze op een hoger
trillingsgebied komen? Is het ’t horen met
het niet-oor, zoals in de biografie over
Krishnamurti staat en het zien met het
niet-oog? Zoals Krishnamurti zegt: ‘Het
ergens in je achterhoofd leggen’? Totaal
luisteren, zien, voelen, ruiken, proeven in
één? Stilte met een enorme potentie aan
aandacht zou ik haast zeggen. Maar dan
heb ik het niet over de stilte die we soms
ervaren in de natuur.

Mooi hè! Dat we dat kúnnen. Dat we zó
instrument kunnen zijn van alle schoon-
heid die ons dagelijks omringt.

Zijn wij niet allen kunstenaars die op
zoek zijn naar het verbeelden van de essen-
tie? In woord, gebaar, dans, muziek, kook-
kunst, een wedstrijd schaatsen, kortom:
levenskunstenaars? Alleen: je moet het wél
zien!

Is dat niet de betekenis van creativiteit?
Het uitdrukking geven aan de goddelijke
essentie, puur, zonder verdere tussen-
komst? De vraag verwezenlijken: wat wil
het goddelijke leven via mij als instrument
uitdrukken of tot uitdrukking brengen? Is
dat niet de eigenlijke worsteling van de
kunstenaar en van ieder mens? Het één

worden met die uitdrukking, zodat er geen
scheiding meer is tussen ’t uitdrukken en ’t
uitgedrukte? Zodat het helemaal klopt,
zou je kunnen zeggen.

In Adyar zag ik een film over een beeld-
houwer. Hij had er zijn levenswerk van
gemaakt om de boeddha te beeldhouwen
uit een ruw stuk steen. Hij bleef maar aan
het bijschaven. Tot het resultaat hem aan
het einde van zijn leven bevredigde. Het
ging natuurlijk over ons: wij moeten de
boeddha helemaal worden tot we hem ten-
slotte echt zijn! Eén zijn met hem!

Alleen ik vraag me steeds meer af: is dit
iets voor een verre toekomst? Ik heb het
gevoel dat we het elk moment kunnen zijn.
Hier en nu. Als mijn zintuigen optimaal en
in totale samenwerking werken, dan ís er
dat, hier en nu. Dan kan het goddelijke
zich uitdrukken via mij zonder dat mijn
kleine ego er tussen staat.

Graag wil ik nu iets aanhalen uit Het
mysterie van het Zelf- Upanishaden , Upa-
nishaden in de vertaling van Wim van
Vledder. (Blz. 207, II.2.1.):

‘Het stralend alomtegenwoordig Zelf

ligt diep verborgen
in de holte van het hart.

Het is het stralend middelpunt
van al wat leeft, beweegt en is.

Ken Dat als Zijn en Niet-Zijn,
ken Het als het hoogst verlangen,

onbereikbaar voor het denken.’

Nu kom ik terug op de vragen die ik aan
het begin van mijn inleiding stelde: Wat is
verlichting? en: Valt er iets te bereiken?

Ik wil nog eens refereren aan de Stanza’s
en let op dat: “NOT WAS”. (Niets was)
Wijst dat “NOT WAS” niet op de afwezig-
heid van tijd? Ik heb zo het gevoel dat wij
enorm verstrikt zijn geraakt in de lineaire
tijd…

Wat te denken van de lege schijf die H.P.
Blavatsky voor zich zag? Is dat de cirkel
waar het “NOT WAS” op lijkt te wijzen, de
Zero, nul? Kan er zich in onze geest ook
zoiets voordoen als: “NOT WAS”? Als ik
naar de teksten van de Veda’s kijk, kom ik
op het Neti-Neti, niet dit, niet dat....
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Ook is er de bekende tekst:
‘Ik ben niet dit lichaam, niet deze

gevoelens, niet dit denken, maar ik ben

stralender dan de zon, reiner dan sneeuw,
ijler dan ether, het Zelf, de Geest die woont

in mijn hart, dat Zelf ben ik, ik ben dat Zelf.’
…

En wat te denken van ‘de wegloze
weg’?… Of de uitspraak: ‘Waarheid is een
land zonder paden’ van J.Krishnamurti?…

Betekent dit alles niet dat je niets hoeft
te worden, niets hoeft te bereiken, alleen
maar ZIJN? Leven in het hier en nu? Dat
je volkomen open bent, ontvankelijk, maar
niet dromerig, of zweverig of afwezig; in
tegendeel! Die ontvankelijkheid is totale
aandacht, ook al klinkt dat misschien heel
paradoxaal!

Vervormingen, kortom het lijden van
ons, liggen juist in het willen bereiken,
streven naar verlichting, onze gehechtheid
aan zekerheid en zo meer.

Verlichting betekent misschien dat dit
een mens is die spiegel is van het goddelij-
ke zonder de bovengenoemde vervormin-
gen. Die ieder moment in zijn leven de
schoonheid uitdrukt waarvoor hij/zij be-
doeld is. Hebt u wel eens naar een dier
gekeken dat rent, een wild dier op de vlak-
te? Bijvoorbeeld een gazelle? Ademloos
mooi! Dat dier ís op dat moment helemaal
één met zichzelf, daarom is het waarschijn-
lijk zo mooi om te zien. De rankheid van
zijn bewegingen, de buigzaamheid van zijn
lichaam, de sprongkracht die hij heeft!
Gewoon: God op aarde! Een facet van het
goddelijke hier op aarde neergedaald. Wij
hebben zintuigen om dit te zien, te horen,
te proeven, te ruiken, te voelen! Dit ge-
beurt vele, vele malen per dag. Hebben wij
ogen om dit te zien? Oren om te horen?
Zien wij het goddelijke in onze mede-
mens? Of gaan we achteloos aan elkaar
voorbij?...

Wat ís het goddelijke, wat ís die essentie,
wat zit er achter alle verschijnselen? Ik wil
hierbij graag dezelfde Upanishads aanha-
len, maar dan het volgende vers (blz 207,
tweede vers, eerste twee regels):

‘Stralend is Het, ijler dan het ijlste, al wat

wentelt en leeft
in het machtig universum is gevestigd in dit

onbeweeglijk Brahman.’

Nu kom ik aan het laatste deel van mijn
inleiding: Ik wil nog een paar vragen stel-
len: Wat betekent het om authentiek te
zijn? Wanneer ben je één met de essentie?
Wanneer drukt jouw ‘in-wezen’ zich vol-
strekt waarachtig uit? Niet als je je anders
voordoet dan je bent. Niet als je liegt in
woord, gebaar of gedachte. Niet als je je
dingen toeëigent, aanmatigend bent. Dit is
vérstrekkend, gaat niet alleen over het ma-
teriële, maar meer nog over het immate-
riële.

Is authentiek zijn je ontdoen van alles
wat niet tot de essentie behoort? Is
authentiek zijn: van binnen naar buiten
kijken zonder commentaar? Volledig
beschikbaar zijn als instrument om het
goddelijke leven door jou heen te laten
gaan? Jouw uniekheid is daarbij cruciaal.
Het goddelijk leven drukt zich immers uit
op miljarden manieren via miljarden
vormen. Ieder van ons is één van zijn
instrumenten. Heb je dan niet de plicht om
dat instrument zo zuiver mogelijk te laten
zijn en te worden die je in wezen bent?
Zonder opsmuk, zonder poeha, zonder
inbeelding? Is dat misschien authentiek
zijn? Wat ís dat in-wezen? NIETS met de
potentie van ALLES? En toch UNIEK?
Uniek tot uitdrukking gebracht?

J. Krishnamurti placht te zeggen: ‘Inves-
tigate’. Onderzoek, ontdek, stel vragen en
laat het leven voor jou van belang zijn!
Maar ontdoe je van statische ideeën over
het leven. Er is geen plaats voor dogma’s.
Het leven is beweging en het wil geproefd
worden door ons. We leven temidden van
een groots Mysterie, we maken er deel van
uit. We kunnen ons er niet aan onttrekken.
Het rationele denken kan niet bij dat Mys-
terie, het heeft er geen oplossingen voor.
Misschien moeten we leren ons verstand
stil te zetten om het wonder te kunnen ont-
vangen...
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Levenskunst
– Radha Burnier

In verschillende tradities is de lotus het
symbool van de groei van de ziel. De bol

van de lotus ligt diep onder het slijk. Als
zij eenmaal begint te groeien, dan stijgt

zij op vanuit het modderige naar het
heldere water en bereikt zij tenslotte de

zuivere lucht daarboven. Daar komt zij
in volle glorie tot bloei, terwijl zij grote

schoonheid en een heerlijke geur om
zich heen verspreidt.

Op soortgelijke wijze ligt de ziel te slapen
in de modder van niet- weten, een toestand
die in het oude India “avidya” genoemd
wordt. Dan ontwaakt de ziel langzaam,
stadium na stadium, en bereikt steeds
helderder niveaus van kennen en weten.
Tenslotte komt zij tot bloei in grote
schoonheid en toont de spirituele kwalitei-
ten die daarvóór binnenin latent aanwezig
waren.

Vroeg of laat zullen we allemaal het pro-
ces doorlopen van ontwaken, het ene ni-
veau na het andere, nadat we eerst geleefd
hebben in een droomachtige schijnwereld.

Mevrouw Blavatsky zegt:
Maya, of illusie, is een element dat naar

binnen sluipt bij alle eindige dingen, want al-
les wat bestaat heeft alleen een betrekkelijke

en geen absolute werkelijkheid. Het is name-
lijk zo dat het bewustzijnsniveau van de

waarnemer, het vermogen waarmee hij kan
kennen en weten, de verschijningsvorm be-
paalt die door het verborgen noumenon
wordt opgeroepen (Ganesha: “noumenon =

alleen in de geest bestaande, het essentiële, in
tegenstelling tot phainomenon”).

Op welk bewustzijnsniveau wij ons ook be-
vinden, voor dit moment zijn wij onze enige

werkelijkheid, evenals de dingen die bij dit
niveau horen. Als wij omhoogkomen op de

schaal van ontwikkeling, dan zien we dat we
in de vorige stadia schaduwen aanzagen voor
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de werkelijkheid. De omhooggerichte voort-

gang van het Ego houdt een hele serie van
steeds verder ontwaken in en iedere stap

voorwaarts geeft ons de indruk dat we nu
eindelijk de “werkelijkheid” bereikt hebben.

Maar pas als we het absolute Bewustzijn be-
reikt hebben, als we ons eigen bewustzijn er-

mee hebben vermengd en versmolten, alleen
dan zullen we vrij zijn van de waanideeën,

voortgebracht door Maya.

Deze stadia van ontwaken zijn belang-
rijk, omdat ze het bestaan een nieuwe in-
houd geven. Met ieder ontwaken wordt de
verhouding tot de wereld anders, omdat
het bewustzijn meer inzichten prijsgeeft.

Al het nieuwe dat wordt waargenomen
(en nieuwheid heeft in dit verband niets te
maken met het zien van nieuwe voorwer-
pen in een winkel of ergens anders), alles
wat van binnen verfrissend en totaal an-
ders is dan wat er eerst ervaren werd,
houdt een bewustzijnsverandering in: wat
eerst saai leek blijkt zinderend van leven te
zijn. Het voorwerp op zich verandert niet,
maar het bewustzijn is gevoeliger en dringt
er dieper in door.

Voor sommige mensen zijn dingen alleen
maar voorwerpen, omdat hun bewustzijn
afgestompt is: de matheid van het niet
kennen/ weten (avidya) versluiert hun blik.
Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de
primitieve man die zijn vrouw doodt en
haar opeet, omdat hij honger heeft, net als
spinnen die hun echtgenoten opeten. Voor
hen is die echtgenoot een voorwerp, in dit
geval eetbaar. Als men echter verder tot
ontwikkeling komt en ontwaakt tot een
andere staat van bewustzijn, dan ziet men
niet alleen dat voorwerp, maar een nauw
verwant persoon.

Er zijn veel niveaus van ontwaken en elk
geeft een nieuw soort waarneming.

Levenskunst behelst het leren om zich
bewust te zijn van het nieuwe. Ik wil graag
herhalen dat het hierbij niet gaat om het
zoeken naar nieuwe voorwerpen die
moderner zijn, anders gevormd of iets der-

gelijks, maar om het ervaren van een bete-
kenis en een schoonheid die men eerder
niet gewaar werd. En dit brengt een ver-
frissend gevoel met zich mee en, afhan-
kelijk van het niveau, zelfs een gevoel van
extase.

De heilige Teresa van Avila schreef:
“Een waarlijk hemels visioen brengt haar

(de ziel) een oogst van onuitsprekelijke spiri-

tuele rijkdommen en een weldadige vernieu-
wing van lichaamsenergie.”

Mensen in het oude India die zich in
deze materie verdiept hadden zeiden dat
alle grote kunst dit gewaarworden is van
het ongeziene en het onbekende dat zich
bevindt op de diepere niveaus achter de
materiële wereld, achter de wereld van
denken en beeldvorming. Het scheppen
van beelden ontstaat uit het zich herinne-
ren van ervaringen, het is een product van
het verleden. Het hoort bij het geconditio-
neerde denkvermogen en niet bij een ont-
waken tot een hoger bewustzijn.

Werkelijk scheppende kunst stijgt op uit
dit gewaarworden van het nieuwe, dat men
diep binnenin ervaart en waarmee men in
verbinding staat. Veel dingen worden aan-
geduid met de naam kunst, maar vaak be-
treft dergelijke “kunst” alleen de met
bepaalde verworven vaardigheden gepro-
duceerde voorwerpen die de zintuigen sti-
muleren. Het scheppen van ware kunst
heeft echter te maken met het opheffen
van het denkvermogen en bewustzijn van
de kijker of beschouwer boven het niveau
van ruimte en tijd, boven het gevoel van
“Ik ben hier op dit moment.” Daardoor
geeft het een smaak en geur van de spiritu-
ele wereld waar het “ik” niet bestaat, een
wereld van licht, schoonheid en vrede, vol
met waarden die bij de tijdloze sferen ho-
ren.
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Levenskunst is de grootste van alle kun-
sten, omdat het alle andere kunstvormen
omvat en inhoudt.

Hoe kunnen we deze kunst leren, de
kunst die zij meester zijn, die vrij zijn
geworden van het zelf, die de illusie van
tijd en ruimte hebben overstegen?

Het gehele universum wordt onder-
steund door een onvoorstelbare schep-
pingskracht en intelligentie, die op een
ordelijke en schitterende wijze naar buiten
komen.

Als die natuurlijke, prachtige ordening
niet bestond zou niemand in staat zijn om
de structuur en het functioneren van de
kosmos te begrijpen, zelfs niet de grootste
wiskundige. Die hoogste scheppende kos-
mische energie is vaak gepersonifieerd en
verafgood, als Shakti door de Hindoes, Isis
door de Egyptenaren en als Kwan Yin
door de Chinezen. Het is de kracht die pri-
mitieve deeltjes uit maagdelijke materie
vormt en bouwt, die deze tot steeds com-
plexere vormen en structuren bijeenbrengt,
wat tenslotte uitmondt in dit wonderbaar-
lijke gemanifesteerde universum. De
kosmos is een verbijsterend kunstwerk dat
gebouwd is vol liefde en zorg. Als we de
Natuur bewonderen, als we vertederd zijn
door de liefheid van een kind of betoverd
worden door de schoonheid van een vlin-
der, dan voelen we de kunstwerken die ons
aan alle kanten omringen enigszins aan.
Volgens theosofische leringen komt een
hiërarchie van intelligenties te hulp bij
deze schepping, vanaf de hoogste, d.w.z.
meest spirituele, Dhyani Chohans, tot de
kleinste feeën, elfen en andere kleine bou-
wers. Zelfs de kleinste van hen helpt mis-
schien bij het opbouwen van een bloem of
de vleugel van een insect.

Annie Besant vertelde eens een prachtig
verhaal over een pelgrim die op zoek was

naar goddelijke wijsheid. Op zijn lange reis
ziet hij de prachtige, reusachtige gestalte
van een vrouw die geheel opgaat in haar
werk. Hij veronderstelt dat ze een grote
godin is, bezig met een hoge kosmische
taak. Als hij echter dichterbij komt, ziet hij
dat ze alleen maar bezig is met de vleugel
van een insect, vol liefde en zorg. En inder-
daad zien de mensen die in het binnenste
van het mineraal, van een steen, van een
insect of van een ander aspect van het
leven op aarde kijken (en dat kan met de
instrumenten die we tegenwoordig heb-
ben), wonderbaarlijke staaltjes van schep-
pingskunst en kunstzinnigheid. Men zegt
dat de intelligenties die behulpzaam zijn
bij de schepping, van de hoogste engelen
tot de kleinste feeën, dit werk in volledige
harmonie, maar onbewust, verrichten.

Zij maken dusdanig deel uit van de Na-
tuur dat ze daarmee nooit in conflict kun-
nen komen en hebben zelf geen bewuste
persoonlijke bedoelingen. Het lijkt alsof de
muziek der sferen op verschillende instru-
menten door hen heen speelt.

Alle niet- menselijke levende wezens op
aarde drukken op onbewuste wijze de
kunstzinnigheid uit van het kosmische
denkvermogen. Een plant neemt voedsel
op uit de aarde en energie vanuit de zon en
zet dit steeds weer om in een vorm van
schoonheid. Vogels zingen zonder een
bepaald doel. Dieren springen en bewegen
zich vol gratie voort. Allen zijn zij onbe-
wust een bron van vreugde. Schoonheid
drukt zich in hen uit zonder dat ze er zelf
met hun bedoelingen bij betrokken zijn.
Maar menselijke wezens kunnen dit niet,
voorlopig tenminste niet, omdat ze ver-
vreemd zijn van de Natuur. De mens moet
immers op bewuste wijze leven en hande-
len, dat is zijn rol. In de Geheime Leer ver-
klaart Mevrouw Blavatsky dat ieder wezen,
elk individu door het menselijke stadium
heen moet gaan. Hier wordt het onbewust
vervullen van de doeleinden van de Natuur
vervangen door scheppend handelen dat
opstijgt uit het volle bewustzijn. Totdat de
mens dit echt onder de knie krijgt, rom-
melt hij maar wat aan en schept hij chaos
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buiten zichzelf en in zichzelf. Die chaos uit
zich in strijd en lijden.

Om dit te overstijgen is het noodzakelijk
dat de mens zijn plaats in het grote plan
van het leven begrijpt. Hij kan dat doen
door het leven aandachtig te bestuderen,
door het doel ervan te doorgronden, door
er één mee te worden, net zo als een lid
van een groot orkest één wordt met de
totaliteit van de muziek die in het leven
wordt geroepen.

We zijn nu in een evolutiestadium beland
waar het denken ons leven overheerst ten
koste van alle andere eigenschappen. De
menselijke samenleving is scheefgegroeid
en uit balans. Scheppend leven vereist een
innerlijk evenwicht.

Ware kunst is geen voortbrengsel van het
denken, maar stijgt op vanuit andere gaven
die het waarnemingsvermogen open stellen
(en die dus vrij zijn van allerlei denkpro-
cessen). Als zogenaamde kunstwerken
voortkomen uit het denken, dan ontstaat
er disharmonie en wanverhouding. Dan is
er een vertekening van de kunst en is er
geen verheffing van de geest door het ge-
waarworden van schoonheid. Veel grote
kunstenaars verklaren dat zij eerst dingen
op een ijler niveau waarnemen en dat dit
daarna een zichtbare vorm aanneemt. Een
beeldhouwer kan b.v. al een schone vorm
gewaarworden in een stuk ruwe steen.

Geen enkele grote kunstenaar gaat uit-
sluitend af op zijn lichamelijke zintuigen;
zijn inspiratie komt voort uit wat zijn in-
nerlijke ogen zien of zijn innerlijke oren
horen. Op dat moment is zijn fysieke brein
niet actief: het inzicht in de essentie der
dingen vindt in stilte plaats. In het verhel-
derende boekje Licht op het Pad wordt dit
het openbloeien van de ziel genoemd. De
zintuigen zijn vol leven, het denkvermogen
is alert, het hart staat open en het innerlijk
oog is in staat om te zien. Dit soort bewust-
zijn kunnen we liefde noemen. Als er echte
liefde is, geen wereldse liefde, dan vindt er
een ontmoeting plaats tussen de ziel en de
essentie die zich elders bevindt, met de
waarheid die verborgen is in het hart van al

het leven. Annie Besant zei in één van haar
lezingen “dat datgene wat nooit door argu-
menten, tegenstellingen of intellectueel
redeneren naar voren kan komen, ver-
schijnt als de liefde in ons hart is ontwaakt.
Want liefde gaat dieper dan het verstand
en is groter dan intelligentie. Het karakter
van de liefde en de goddelijke natuur gaan
zo onmerkbaar in elkaar over, dat het niet
lang meer zal duren voor de mens die zijn
naaste bemint ook God liefheeft.”

We kunnen dus zeggen dat liefhebben de
ware levenskunst is. Die liefde komt niet
op verzoek tot uiting. We kunnen niet zeg-
gen “Ik wil liefhebben” en het dan eventjes
doen. We zullen er voor moeten werken,
net als de kunstenaar die vele uren moet
zwoegen om zijn visioen vorm te geven en
de schoonheid en waarheid die hij waar-
nam met anderen te delen. Als het bewust-
zijn in de juiste staat verkeert, ziet het
vormen van schoonheid, hoort het subtiele
geluiden en ervaart het de waarheid op
steeds diepere niveaus. Zoals ik al eerder
zei, schijnt het licht van de waarheid met
meer luister op de ijlere bestaansniveaus.
Op het astrale niveau hebben de prachtige
bergen en valleien die we hier op aarde
zien bij voorbeeld nog veel mooiere afspie-
gelingen. Naarmate de ervaring dieper
gaat is het echter steeds moeilijker om dit
in woorden uit te drukken.

Om scheppend te kunnen zijn moet het
denkvermogen zich afstemmen op het uni-
versele en het persoonlijke loslaten. In de
bekende passage over schoonheid bij Plato
wordt ons geleerd om stadium na stadium
te doorlopen, van bepaalde schone dingen
naar absolute schoonheid, van alle afzon-
derlijke dingen naar eenheid.
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Als er echte liefde is, dan vindt er
een ontmoeting plaats tussen de ziel

en de essentie die zich elders
bevindt, met de waarheid die

verborgen is in het hart
van al het leven.



In haar boekje Praktisch Occultisme zegt
Mevrouw Blavatsky dat het denkvermogen
als het ware afgestompt moet raken voor
alles, behalve voor de universele waarhe-
den in de natuur. Dit is nodig, omdat an-
ders de leer van het oog de leer van het
hart zou overnemen. Als we ons slechts
bezig houden met het persoonlijke, d.w.z.
in een beperkt veld blijven, dan ontstaat
hieruit gehechtheid en dit veroorzaakt
talloze psychologische problemen.
Natuurlijk hebben we allemaal onze ver-
antwoordelijkheden ten aanzien van fami-
lie, vrienden en mensen die van ons afhan-
kelijk zijn, maar we moeten dit uit liefde
op ons nemen en niet uit gehechtheid.
Anderzijds is er de tegenstelling tussen
onze begrenzingen en de grenzen waar an-
deren aan vasthouden: we denken in ter-
men van “mijn familie, mijn landstreek,
mijn vaderland, mijn religie”.

Daarom is het zo belangrijk om niet ge-
hecht te raken, vooral niet aan dat wat
dicht bij ons staat, maar om ons steeds be-
wust te blijven van onze universele verant-
woordelijkheid. In een belangrijke passage
in de Upanishaden wordt de volgende le-
ring gegeven: de echtgenote is zo dierbaar,
niet omdat zij de echtgenote is, maar om-
dat de universele Geest, Atman, zich in
haar bevindt. De echtgenoot is niet dier-
baar omdat hij de echtgenoot is, maar om-
dat dat grote Atman in hem is. En dit gaat
zo door, met vrienden en wie we ook maar
waarderen en liefhebben. Als er geen con-
flict wordt veroorzaakt door gehechtheid
kan het denkvermogen in harmonie zijn
met iedereen. Mevrouw Blavatsky atten-
deerde degenen die de levenskunst wilden
leren op het feit dat ze moesten afrekenen
met alle gekwetstheid en gevoelens van
wrok die zij in zich hadden. We zijn alle-
maal spiritueel zwak en geneigd om fouten
te maken. Soms gebruiken we harde woor-
den, omdat we iemand niet aardig vinden.
Maar we moeten hier niet steeds mee

doorgaan, want als we dat doen ontstaat er
geleidelijk aan hardheid in ons denken.
Dan raakt het denken verstard in vooroor-
delen en wrok en dan staat het niet meer
open voor het nieuwe. Soms, als iemand
klachten over een ander had, zei Krishna-
murti “Houd daar mee op, meneer, laat
het vallen (Drop it, sir, drop it.).” Deze
twee woordjes (“drop it”) zijn zeer de
moeite waard om te onthouden!

Mevrouw Blavatsky schreef ook:
“Gedachten moeten zich vooral richten op
het hart”. We zijn allemaal geneigd om
vanuit ons brein te denken. Krishnaji zei
al: “Liefde bevindt zich niet binnen de be-
grenzingen van het brein.” Het brein is het
instrument van de gevoelens, het is het
centrum van elke reactie en actie. En wij
maar ons best doen om vrede en liefde te
vinden binnen deze beperkte ruimte! Dus
gedachten die uit het brein voortkomen,
uit vroegere ervaringen, uit herinneringen,
daarmee moeten we afrekenen. ”Verjaag
elke vijandige gedachte jegens welk levend
wezen ook”, zei mevrouw Blavatsky. Het
hart moet “gevuld zijn met een gevoel van
verbondenheid, niet- afgescheidenheid,
met en van de rest van alle levende wezens
en de gehele Natuur.” Deze woorden zijn
van groot belang, omdat het een essentiële
voorwaarde voor waarneming is om zich
niet afgescheiden te voelen, van welk we-
zen dan ook en van de Natuur in het bij-
zonder. We moeten onze herinneringen en
reacties loslaten.

Het werk van grote kunstenaars onthult
wat onder de vorm en onder de uiterlijke
kenmerken ligt; een imitatie of een foto
doet dit niet. Een groot dichter veronder-
stelt iets dat verder gaat dan de woorden
en de letterlijke betekenis op zich. In De

Stem van de Stilte wordt gezegd: ”Het
Dharma van het “oog” (wat het hersen-
bewustzijn is) is de belichaming van het
uiterlijke en niet- bestaande.” Het uiter-
lijke is de droom waaruit we moeten ont-
waken. In de inspirerende aanroep van
Annie Besant wordt gesproken over het
verborgen leven dat trilt in elk atoom.
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Het uiterlijke is de droom waaruit
we moeten ontwaken.



Voor een “ontwaakt” persoon is het atoom
een levendige realiteit. Voor een afge-
stompt bewustzijn is het inerte, trage,
logge materie.

Licht op het Pad adviseert: “Bekijk al het
leven om je heen serieus en vol aandacht.”
En dat laatste betekent: niet oppervlakkig,
niet met wereldse nieuwsgierigheid, met
het oog op wat het ons kan opleveren.
Daarnaast staat er: “Bestudeer het inner-
lijk van de mens, zodat u weet in wat voor
wereld u leeft.” En verder: ”Naarmate u
leert om begrip te hebben voor de aard en
betekenis ervan, zult u steeds meer in staat
zijn om het grotere woord “leven” te le-
zen.” De studie moet plaats vinden vanuit
een absoluut onpersoonlijk gezichtspunt,

zonder kleuring door eigen hartstochten,
wensen en gedachten.

Misschien heeft dit te maken met “het
spiritueel en psychisch samenvloeien en
vermengen van de mens met de natuur”,
waarover Mevrouw Blavatsky sprak. Hoe
meer deze zich vermengen, des te minder
blijft er over van het kleine zelf. Op het
moment dat men de vreugde en extase van
de kunstenaar beleeft is men bevrijd van
de last van het kleine zelf. Het is een ge-
waarworden van de schoonheid van God
zelf.

Vertaling:
Anne Myrthe Iken

Els Rijneker
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Ge moet in uzelf vertrouwen.
Gij zegt, dat gij uzelf te goed kent?

Als ge zulke gevoelens hebt, dan kent ge uzelf niet:
dan kent ge alleen het zwakke hulsel,
dat zo vaak in de modder gevalllen is.

Maar Gij - in uw ware Ik -
zijt een vonk van Gods eigen vuur,

en God, de Almachtige, is in u,
en daarom is er niets, dat gij niet kunt doen,

als gij wilt.

Aan de voeten van de Meester, Alcyone



Goed en kwaad, relatief of

absoluut?

Het is heel gewoon geworden

om te zeggen dat goed en

kwaad relatief zijn, cultuurafhan-

kelijk en individueel. In zekere

zin is dat waar. Wat goed is voor

een baby is misschien niet goed

voor een tiener. Een volwassene

heeft weer heel andere dingen
nodig. Een stel regels waar je

aan moet voldoen – dat is een

zaak voor de overheid en de

wet. De overheid zorgt met

haar regels voor het raamwerk
waarbinnen wij onze keuzes ma-

ken. Op dezelfde manier zorgen

ouders met hun regels voor het

raamwerk waarbinnen kinderen

kunnen groeien, leren en op-

bloeien. Regels die daarvoor niet

goed zijn, zijn dus een belemme-

ring.

Is het goed om op zondag rust

te nemen? Ja, het is heel gezond
om een dag in de week de we-

reld de wereld te laten, je te be-

zinnen, je in jezelf terug te

trekken. En die dag in de week

kan zondag zijn. Is het kwaad
om niet op zondag rust te ne-

men? Nee, voor de een is het

een gewoonte waar aan gehecht

wordt, voor de ander is zaterdag

de rustdag. En weer een ander
krijgt op woensdag van het werk

vrij. Er is een algemene natuur-

wet dat het niet gezond is voor

mensen om de hele week door

te werken. Per cultuur wordt dit
anders vertaald in lokale regels.

Het is goed om met de algeme-

ne natuurwet mee te werken.

Het is niet goed om je eigen ma-

nier om dat in te vullen aan een
ander op te dringen.

Een ander algemeen feit is dat

het goed is respect te hebben

voor ouderen. Hoe dit vorm

krijgt kan per persoon en per
cultuur verschillen. Voor de een

is respect voor ouderen er voor

zorgen dat ze op een waardige,

persoonlijke manier hun laatste

jaren kunnen doorbrengen. Voor
de Nederlandse samenleving is

het op dit moment de norm om

ervoor te zorgen dat er effici-

ënte verpleeg- en verzorgings-

huizen zijn, met alle medische en
fysieke zorg. Het nadeel hiervan

is dat het inzicht dat kan komen

met het in zicht zijn van de

dood, niet overgedragen wordt

aan komende generaties. De
dood lijkt erg ver weg als je

nooit oude mensen tegenkomt

omdat deze in verzorgingshuizen

opgeborgen zijn. Kinderen zien

ook niet meer dat zorgen welis-

waar zwaar is, maar ook intrin-

sieke voldoening biedt: gewoon

omdat het moet gebeuren, niet

omdat je er geld voor krijgt. Res-

pect voor ouderen, is dat het af-

zonderen van bejaarden in grote

gebouwen? Ik weet het niet. Het

is weliswaar goed voor hun fy-

sieke gezondheid, maar geeste-

lijk en psychologisch valt er
nogal wat op af te dingen. Is het

kwaad om ze daar te verzorgen:

natuurlijk niet, hierover bestaat

geen absoluut oordeel.

In andere culturen houdt res-

pect voor ouderen méér in dan

hun verzorging en het luisteren

naar hun verhalen. Gehoorzaam-

heid wordt daar inbegrepen in

respect. Ik denk persoonlijk niet
dat dat goed is. De jonge gene-

ratie heeft zijn eigen dynamiek,

kent de huidige wereld beter en

staat middenin de actie. Ook dat

verdient respect. De jonge men-

sen hebben het recht hun eigen

fouten te maken en zelf nieuwe

horizonten te ontdekken. Het is

niet aan de oudere generaties

om dat te limiteren of aan ban-

den te leggen. Op grond van een

mondiale cultuur is gehoorzaam-

heid aan ouderen (en ik heb het

nu niet over kinderen) dus niet

meer een waarde die “mee” kan
in de huidige tijd.

Nauw daarmee hangt de vrij-

heid van meningsuiting samen.

Naar mijn idee is dit een funda-

mentele waarde, omdat conflic-

ten en problemen nooit op een

eerlijke manier opgelost kunnen

worden als bepaalde kanten van

het verhaal niet gehoord mogen

worden. Dit betekent niet dat er
geen respect, zorg en gevoelig-

heid nodig is bij het uiten van je

mening. Een ander mens be-

schadigen is nooit goed. Als het

doel van je mening uiten alleen is
om wraak te nemen, pijn te ver-

oorzaken of een schokeffect te

doen ontstaan, dan ben je niet

bezig voor het algemeen goed.

Aan de andere kant: de samenle-

ving heeft als plicht ervoor te

zorgen dat alle meningen die

respectvol en eerlijk zijn, ge-

hoord kunnen worden. Dat we

daarmee ook de deur openzet-

ten voor een boel onzin, is dan

maar zo.

Goed en kwaad bestaan.

Goed is dat wat de samenleving,

en de individuen daarin, helpt
om te groeien, problemen onder

ogen te zien en te leren. Kwaad

is dat wat het goede schaadt, de

veiligheid en gezondheid doet af-

nemen en de vrijheid van indivi-

duen aantast. Zodra we probe-

ren deze algemene richtlijnen te

vertalen in specifieke op te leg-

gen voorschriften, komen we op

een hellend vlak terecht. Het is
niet een kwestie van goed of

kwaad, maar ieder maakt daarin

een persoonlijke keuze.

Katinka Hesselink
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De hemel wagen, Spiritualiteit

en Christendom, door Henk

Burggraaff, Uitg. Meinema, Zoe-

termeer, 2002, 207 blz, ISBN 90

211 3879 4, €19,50.

Henk Burggraaff (godsdienst-

psycholoog en contemplatief
psycholoog) heeft dit boek ge-

schreven voor “twijfelaars en

verlichten, voor mensen die de

weg kennen of hem kwijt zijn

geraakt, voor mensen die vanuit
een verloren godsdienst op zoek

zijn naar vernieuwing.”

De titel prikkelt de lezer, want

wie is tegenwoordig nog met de

hemel (als woonplaats van God)
bezig?

Burggraaff legt uit, dat hij de

hemel beschouwt als een staat

van geest, een staat van helder

en onderscheidend gewaar zijn
(awareness) in verbinding met

het goddelijke, de spirituele di-

mensie van het bestaan.

Het is een waagstuk, vindt hij,

je bezig te houden met de reis

naar de oneindigheid, waar je in

de uiterste begrenzing van je be-

staan het onbegrensde aandoet.

Burggraaff wordt van deze ge-

dachte poëtisch en schrijft op

een gevoelige wijze over dat,

waar het denken geen woorden
voor heeft. Aan de andere kant

wil hij als wetenschapper ook

verantwoording afleggen voor

waar hij de lezer naar toe leidt:

veelvuldig gebruikt hij een trits
van woorden: vergelijken, bij-

eenbrengen en ontmoeten, of

overstijgen, omgeven en her-

scheppen, om uiteindelijk toe te

moeten geven, dat zij leiden tot
dat wat de wetenschap te boven

gaat: het schouwend en door-

grondend kennen van het Onuit-

sprekelijke.

De ondertitel: spiritualiteit en
Christendom wil aangeven dat

vanuit de spiritualiteit wordt in-

gegaan op de christelijke traditie.

Maar even zo vaak wordt ge-

sproken over andere religieuze
tradities, vooral het jodendom

en het boeddhisme.

Burggraaff heeft een voor-

liefde voor het gebruik van sym-

bolen, b.v. de symboliek van
spiegel en venster; de levens-

boom biedt volgens hem moge-

lijkheden om het kosmisch

religieuze aspect van de gods-

dienst in beeld te brengen, maar
ook aspecten van de mens zelf,

vooral waar het groei en ontwik-

keling betreft. Zie b.v. Hfd.st. 6:

Geopend venster: in de mens,

begint met : Het ontwaken uit

de zijnsvergetelheid. Waarop
lijkt dit?

De bekende plaatjes van de

hoeder en de os worden be-

sproken (Zen), de weg van de

krijger (Chögyam Trungpa), de
christelijke mystici o.a. Johannes

van het Kruis en de weg van de

meditatie: open-worden voor de

onuitsprekelijke grond van het

bestaan.
Er is nog een laatste venster

te bespreken: hoofdstuk 7: in

kwetsbare gevoeligheid.

Het gaat hier niet meer om de

mens zelf als afzonderlijk indi-

vidu, maar om de relatie tussen

mensen, om hoe wij mensen on-

derling met elkaar omgaan. Wij

spreken wel over “omzien naar

elkaar”, maar in feite valt dit te-

gen. Onvermijdelijk stuit je op

onrecht en de vraag naar recht-

vaardigheid. Bestaat er wel zo-

iets als onbaatzuchtige liefde en

een oprecht altruïsme (zonder
egocentrische motivatie)?

Tenslotte reikt Burggraaff nog

een hemelwijzer aan, geïnspi-

reerd op de reiswijzer voor het

openbaar vervoer: hoe je van de
ene plaats naar de andere komt.

Het betreft hier dus het reisplan,

niet de reis zelf. Die moet je zelf

maken. Met die reis kan je al

vroeg in je leven beginnen. De
ontwikkeling van het symbolisch

besef krijgt hier een grote plaats.

Het boek eindigt met een

klein filosofisch naschrift over
het kennis-theoretisch model

van C.A. van Peursen door wie

Burggraaff zich mede heeft laten

inspireren.

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

De in deze rubriek gerecenseer-

de boeken zijn voor uitleen

beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.



Landdag Theosofische

Vereniging België

De Belgische Theosofische

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

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

“Broederschap”. Uit geheel

België waren zowel Franstalige

als Nederlandstalige loges verte-

genwoordigd. Er werd simultaan
vertaald van Frans naar Neder-

lands en omgekeerd. Er waren

ongeveer 35 mensen aanwezig.

Na een welkomstwoord door

de voorzitster van Loge Antwer-

pen, Liene Ong-Liyanta, werden

er lezingen gehouden over de

Broederschapsgedachte zoals

die omschreven is in de voor-

naamste doelstelling van de
Theosofische Vereniging: broe-

derschap als feit in de natuur, het

denken in niet-afgescheidenheid

van ras, geloof, sekse of huids-

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

ken over broederschap + zus-

terschap, vormt de grondslag

voor een vreedzame samenle-

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

voor de andere rijken in de na-

tuur: dieren, planten enz. Opval-

lend was dat vooral de prakti-

sche kant van broederschap naar
voren werd gebracht met voor-

beelden uit de praktijk van het

dagelijks leven, zodat de Land-

dag niet in getheoretiseer ver-

viel.

Als intermezzo’s werden

er gedichten voorgedragen die

betrekking hadden op het on-

derwerp van deze Landdag.

De dag werd besloten met

muziek uit de 9e symfonie van

Beethoven waarin het koor zingt

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

de”.

Na afloop was er een eindbe-

spreking over het op deze dag

gebrachte onderwerp en kon-

den er vragen gesteld worden.

Al met al was deze Landdag

een heel inspirerende en spiritu-

ele dag en zeker wat de Belgen

betreft voor herhaling vatbaar.
Men hoopt volgend jaar weer

zo’n Landdag te organiseren.

Gesuggereerd werd dat te laten

doen door de loge Charleroi van

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

den uit Nederland aanwezig.

Aan hen werd gevraagd meer

tot samenwerking te komen om

gezamenlijk dit soort dagen te
organiseren. Dit hoefde zich,

wat de Belgen betreft, niet te

beperken tot samenwerking met

de Nederlandse loges van onder

de “grote rivieren”.
Johan van der Poll
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

december 2002

7 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

26 t/m 31 Conventie, thema

“The Spiritual Regenera-

tion of Humanity. Talk van

W. Kuiper: “Study, Medita-

tion and Service”.

januari 2003

4 Studiegroep Goddelijk Plan

Barborka in Amsterdam

februari 2003

1 Studiegroep Geheime Leer
in Amsterdam

maart 2003

1 Voorjaarsdag met dhr. H.J.

Spierenburg over Genesis
1 t/m 6 in Naarden.

8 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam

april 2003

5 ALV te Amsterdam

10 t/m 13 H. Gething over

Jonathan Livingstone

Seagull, te Naarden

12 Studiegroep Geheime Leer
in Amsterdam

mei 2003

3 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam
23 t/m 25 Weekend met prof.

Krishna. Nadere

mededelingen volgen.

juni 2003

14 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

juli 2003

22 t/m 27 Dr. Aryel Sanat in
Naarden

Herinnering

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

via incassogiro voldoen, hebben een acceptgiro ontvangen, die

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

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

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

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

voor de automatische afschrijving.



Europese School 12 – 19

oktober 2002, Tekels Park,

Camberley, Engeland, Thema

“The Truth Revealed”.

Met vijf personen uit Nederland
en vier uit België waren de

Nederlandssprekenden goed

vertegenwoordigd in dit gezel-

schap van ongeveer veertig stu-

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

land, Frankrijk, Groot Brittannië,

Nederland, de USA en Zweden.

De Europese School, auto-

noom onder de auspiciën van de
Europese Federatie van de

Theosophical Society, houdt

sinds 1982 intensieve studiewe-

ken op diverse plaatsen in Eu-

ropa.
Vorig jaar werd de school ge-

houden in Naarden en ging ik er

voor de eerste keer naar toe.

Volgend jaar zal de school ge-

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

terdag 18 oktober 2003, met als

gastspreker waarschijnlijk pro-

fessor Ravi Ravindra, auteur van

o.a.Science and the Sacred, Whis-

pers from the Other Shore en Two

Birds on One Tree.

Dit jaar kon Geoffrey Farthing

om gezondheidsredenen helaas

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

tatie over de Mahatma brieven.

Hieronder volgen enkele korte

aantekeningen over de lezingen.

Joy Mills

Joy Mills ging in elf sessies van

elk een uur in dialoog met de

studenten over de wijsheids-

leringen voor ons hedendaagse
leven zoals zij deze destilleerde

uit De Mahatma brieven aan A.P.

Sinnett, samengesteld door A.T.

Barker. Naar deze op thema sa-

mengestelde versie (in Neder-

landse uitgave ISBN 90-6271-

580.X) werd steeds verwezen

maar er werd vooral gewerkt

met The Mahatma Letters to A.P.

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

de kaft of ISBN 81-7059-273-9

in paperbackuitgave, Engelstalig),

die de brieven steeds in het his-

torische perspectief plaatst en
bovendien enkele belangrijke ap-

pendices bevat.

Allereerst vermeldde Joy dat

we A.P. Sinnett heel dankbaar

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

taalbare termen heeft verwoord

in (onze huidige theosofische)

terminologie, en zo toegankelijk

heeft gemaakt.
Ook A.O. Hume heeft zijn

steentje bijgedragen, omdat hij

een brug sloeg naar de intelli-

gentsia van India, de Brahmanen.

Henry Steel Olcott zette de
structuur van de Theosophical

Society uit.

Mevrouw Blavatsky, met haar

gevoelige Slavische lichaam en

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

losofie. Mevrouw Blavatsky

bracht in de 19e eeuw zo veel

naar buiten als de wereld (= de

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

in de 21e eeuw, haar geschriften

op de juiste manier onderzoe-

ken zijn ze nog steeds relevant.

Joy haalde uit de brieven
vooral die delen aan over hoe

men kan komen tot een spiritu-

eel leven (hier zijn we weer op

het punt waar het uiteindelijk in

alle godsdiensten, in alle oude
wijsheidsgeschriften steeds om

draait: TRANSFORMATIE!)

Als een “theosofisch leven”

(handelen in altruïsme, liefde,

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

is) alleen geleefd wordt in theo-

rie, als het niet werkelijk een ve-

randering tot stand brengt, dan

is het erger dan zinloos. We kun-

nen, op dit moment, gewoon

beginnen vanaf het punt waar

we nu zijn door eenvoudigweg

onze dagelijkse plichten zo goed

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

diepste nu mogelijke inzicht.

Zelfs met onze beste bedoe-

lingen handelend, kunnen we

nooit echt overzien wat de ge-

volgen zijn, maar we kunnen niet

meer doen dan ons best (“Try!”,

zeggen de meesters).

Ware kennis komt tot ons in

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

en meditatie. Ware kennis is niet

te vinden in de boeken en kan

niet met ons redeneervermogen

in woorden overgedragen wor-

den. De kennis die we met ons

dagelijkse denkvermogen op-

doen moet langzaam verteerd

worden (niet te veel tegelijker-

tijd).
Onderschat niet hoe we de

wereld om ons heen voortdu-

rend (over)bevolken met onze

denk- beelden en gedachten: ie-

dere gedachte wordt een actie-

ve entiteit! De mens, het denk-

vermogen, creëert de vormen,

zichtbaar of onzichtbaar, op alle

niveaus.

De methoden van onderzoek

vinden na onze innerlijke trans-

formatie van “bovenaf” plaats,

het geheel overziende, en niet

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

meeste wetenschappers nu nog

gewoon zijn te doen. Het is een

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

oorzaken. Twijfel (niet te ver-

warren met dogmatisch onge-

loof) is zinvol voor de onder-

zoekende geest die zijn denk-

vermogen onbevooroordeeld en

open houdt.

We kunnen de waarheid al-

leen vinden in de diepten van

ons eigen bewustzijn. In alle
wijsheidstradities komt dit inner-

lijk onderzoek naar voren: yoga,

het weer verbinden met de in-

nerlijke schakel, het komen tot

eenheid of eenwording met de
goddelijk- geestelijke essentie.

Het mahatma- bewustzijn is

altijd aanwezig, zichtbaar voor

hen die kunnen zien. Het ant-

woord op de vraag “Zijn de

meesters nog onder ons?” is

hiermee beantwoord. Het gaat

om een bewustzijnsvorm. Indien

vervat in een geprojecteerd stof-

felijk lichaam, wie zou een

“meester” dan herkennen? Pas

als wij ons bewustzijn kunnen

omvormen, ons denkvermogen

kunnen optillen tot die andere
dimensie, kunnen we openstaan

voor de ware kennis. Na die

transformatie kunnen we als het

ware “inloggen” in dit bewust-

zijn.

Over die transformatie moe-

ten we niet te licht denken. Het

gaat om het verenigen van het

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

sche). Hiervoor zullen meerdere

persoonlijke incarnaties nodig

zijn.

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

schijnlijk de reden dat mevrouw

Blavatsky er in Isis Ontsluierd niet

uitgebreid op in ging en waarom

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

onzin om te spreken van “mijn

vorige / volgende leven”. Het

Zelf reïncarneert namelijk niet,

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

nodig voor de geestelijke groei.

“One existence has many perso-

nalities.” Iedere cel van al onze

voertuigen moet getransfor-

meerd worden.

Het is van belang dat we gaan

zien en doen wat noodzakelijk

en passend is op het huidige mo-

ment.
Niemand van ons leeft op een

manier zoals zou kunnen of zou

moeten …

Als we niet werkelijk willen

transformeren, als we één voet
in die uiterlijke wereld willen

houden, dan zullen we ons te-

vreden moeten stellen met krui-

meltjes “wijsheid”.

Yves Marcel:

Yves hield een lezing over het

ontsluieren van de werkelijkheid

“Unveiling Reality”.

Hij benadrukte dat men bij
meditatie verder moet gaan dan

het denken en de gedachten, dat

men de mentale beelden los

moet laten en het ego tot rust

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

steeds weer moeten worden

losgelaten.

Ook vulde Yves een avond

met het vertellen van een my-

thologisch verhaal uit het oude

Bretagne, wat hij plaatste in een

“theosofische” context.

Colin Price:
Colin ging naar aanleiding van

mevrouw Blavatsky’s Collected

Writings deel IX in op het begrip

absolute en relatieve waarheid.

Woorden zijn armzalige en
ontoereikende instrumenten om

de waarheid door te geven.

Hij benadrukte dat ons ver-

mogen om de waarheid te ont-

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

moment.

De absolute waarheid is een

symbool van eeuwigheid; geen

enkel eindig denkvermogen zal
het eeuwige ooit kunnen “vat-

ten”.

Egoïsme is de ondoordring-

bare muur die de persoonlijk-

heid plaatst voor de waarheid.
Ook zodra een religie een

dogma opwerpt is dit een ver-

sperring op de weg naar waar-

heid.

Conclusie: als het denkvermo-

gen niet is voorbereid is waar-

heid niet toegankelijk, transfor-

matie is noodzakelijk.

Roger Price:
Roger ging naar aanleiding van

het Meditatie- Diagram, gedic-

teerd door H.P. Blavatsky aan

E.T. Sturdy in Londen 1887 /

1888, in op het proces van spiri-

tuele transformatie.

Tijdens deze bijeenkomst ont-

stond een levendige discussie

over de betekenis van het anta-

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

volgens de woordentolk

Ganesha de innerlijke schakel

tussen lager en hoger bewust-

zijn, bevindt zich bij ons nog tus-

sen het lager en hoger denkver-

mogen. Bij de adept, die dit

wordt uit eigen verdienste, door

de moeilijke onpersoonlijke weg

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

is deze “brug” opgelost / vernie-

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

lezing “De dynamiek van heel-

heid” vindt u elders in dit num-

mer. Ali voegde er voor deze

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

deze tekst, mét toevoegingen,

zal op termijn verschijnen in The

Theosophist).

De tweede lezing ging over
“De hunkering van de innerlijke

mens naar het oneindige”. Het

gaat hierbij om de “verborgen”

wijsheid die bereikbaar is na

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

Dzyan, van meditatie, gaan ook

over deze regeneratie. In feite is

dit de bedoeling van elke esote-

rische filosofie.
De innerlijke mens is een oc-

culte term voor de ware en on-

sterfelijke entiteit in ons, de ziel,

het hogere Zelf etc. Het onein-

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

dimensie die het hoger Zelf kan

ervaren in momenten van exta-

se, van mystieke eenwording.

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

en zal het dat weer worden,

waarbij het steeds meer aan be-

wustzijn wint.

De standvastige en constante
wil, absoluut noodzakelijk voor

de innerlijke mens, komt voort

uit de goddelijke intelligentie.

Deze koninklijke wil ontsluit

de deur naar het universele. Ver-

war “wil” niet met “begeerte”

(instabiel en verblindend, soms

heel subtiel op de loer liggend,

een gemene valkuil!).

Harold Tarn:

Harold hield een lezing over de

17e - eeuwse schoenmaker en

mysticus Jacob Boehme, “The

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

goi) en over de zeven krachten

in de natuur.

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

hield vier lezingen over ”Het

Universum en / in de Mens”.

De wetenschappers gaan nu

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

wachtend op manifestatie (zoals

een zaaltje met tegen de wan-

den opgestapelde stoelen die op

hun plaats gezet zullen worden
als er een bijeenkomst plaats-

vindt).

Een kunstenaar heeft het

atoom eens voorgesteld als een

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

schien niet materieel, maar is dat

in feite wel: het gaat om de

werkzame krachten, de energie

die wij met onze vleselijke ogen
niet kunnen waarnemen.

Het is een mysterie dat, hoe

vaak je een stof ook verandert,

de samenstellende elementen

hetzelfde blijven (in het univer-

sum gaat niets verloren).

Materie is niets meer (en niets

minder) dan een voertuig voor

het bewustzijn, het universele

denkvermogen.
Een lichaam is een samenge-

steld geheel met verschillende

systemen die er in werkzaam

zijn. Zonder dat voertuig is de

mens niet compleet, respecteer
het lichaam alsjeblieft en ver-

waarloos of verniel het niet!

Bescheidenheid is geboden:

het menselijk lichaam zou b.v.

zelf geen vitaminen kunnen aan-

maken, maar heeft hiervoor het

plantenrijk nodig.

In dit verband pleit Tôn er-

voor om de term “inferieure /

lagere” rijken uit ons
woordenboek te schrappen en

te vervangen door “eerdere” rij-

ken (“inferior” wordt “ante-

rior”).

Inerte materie (traag, bewe-

gingloos) heeft twee aspecten:

het stilstaan en daarnaast het

niet kunnen stoppen van de be-

weging als die is “aangezet”. Dit

beeld doortrekkend, zou je kun-

nen bedenken dat het rusteloze

denkvermogen (the monkey

mind) in feite een toestand van

inertie is, vandaar dat de vraag

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

vant kan zijn!

Volgens mevrouw Blavatsky,

Geheime Leer I, [181] is er een

drievoudige evolutie in de na-

tuur: de monadische, de intellec-

tuele en de fysieke. De

intellectuele evolutie, met het

denkvermogen (= mens!) als

link, verbindt deze stoffelijke en
geestelijke evolutie.

(N.B. in het julinummer van

The Theosophist 2001 schreef

Phan-Chon-Tôn het artikel “The

Universe as Seen by Science and
Occultism”).

Els Rijneker

Krishnamurti in de

geschiedenis van de Theo-

sofische Vereniging.

Op het Internationaal Theoso-

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

een seminar met deze titel

gehouden door Professor Aryel

Sanat.

Introductie

Aryel Sanat bestudeert al vele

jaren zaken zoals onder andere

theosofie, filosofie, religie en

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

vele voordrachten gehouden en

geschreven. “The Inner Life of

Krishnamurti” is van zijn hand.

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

enigde staten van Amerika en

Canada getrokken en discussies

gevoerd met betrekking tot de-

ze uitgave. Deze discussies wor-

den voortgezet in een wereld-

wijde tour van september 2002

tot september 2003.

Centraal in zijn onderzoeks-

werk is het onderzoek uit te
voeren zonder aannamen en

zonder te vertrouwen op ver-

deelde theorieën of analyses. Uit

dit onderzoek, dat zich gedu-

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

benadering vanuit eenheid naar

voren gekomen, geïnspireerd

door het werk van J. Krishna-

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

der andere, theosofie, filosofie,

religie, psychologie, opleiding en

sociale aangelegenheden ge-

meen hebben en wat resulteert
in een veranderende levenshou-

ding op alle gebieden van de sa-

menstelling van de mens1.

Krishnamurti in de geschiedenis
van de Theosofische Vereniging.

Jiddu Krishnamurti2 werd in

1895 geboren in Madanapalle, bij

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

tionale Theosofische Vereniging,

waaronder Annie Besant, met

hem in aanraking toen zijn vader

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

dat Jiddu Krishnamurti de in die

kringen verwachte nieuwe we-

reldleraar zou worden. Annie

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

dere opvoeding. In 1911 werd

er rondom Krishnamurti een

speciale organisatie, de Orde

van de Ster in het Oosten, opge-

richt, waarvan de leden zich

voorbereidden op het optreden

van de wereldleraar.

Na zijn opvoeding in Engeland

en Frankrijk begon Krishnamurti
in 1921 geregeld in het openbaar

te spreken. Hij hield toespraken

in verschillende landen, waaron-

der Nederland, waar vanaf 1924

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

vonden, waaraan door duizen-

den vanuit de gehele wereld

werd deelgenomen. Al spoedig

werd echter duidelijk, dat de
geestelijke ontwikkeling van

Krishnamurti zich anders voltrok

dan in de kringen van de Orde

van de Ster werd verwacht.

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

daarna maakte hij zich geheel los

van de Theosofische Vereniging.

Sindsdien is Krishnamurti al rei-

zend op vele plaatsen in de we-

reld blijven spreken. In Neder-

land bleven de kampen te

Ommen tot een jaar vóór het

begin van de tweede wereld-

oorlog doorgaan; daarna heeft

hij nog diverse malen in Amster-

dam gesproken, de laatste keer

in 1981. In Europa vonden gedu-

rende 25 jaar iedere zomer
drukbezochte bijeenkomsten en

discussies plaats in Saanen (Zwit-

serland) en later ook op Brock-

wood Park (Zuid-Engeland),

waar één van de internationale
Krishnamurti-scholen is geves-

tigd. Begin 1986 overleed

Krishnamurti na een korte ziekte

op negentigjarige leeftijd.

De geschiedenis van de Theo-

sofische Vereniging is te onder-

scheiden in een aantal verschil-

lenden perioden. Deze zijn:

* De periode van de oprich-

ting van de vereniging in 1875

door H.P. Blavatsky en H.S.

Olcott in New York. De vereni-

ging verplaatste haar zetel naar

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

fase werd in 1907 afgesloten

door het overlijden van H.S.

Olcott.

* De volgende periode werd
gekenmerkt door het voorzitter-

schap van Annie Besant, die

hierbij ondersteund werd door

C.W. Leadbeater. Krishnamurti is

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

nam hij afstand van elke vorm

van gebondenheid en/of beper-

king. Hij moest vrij zijn om zijn

leringen zonder vooroordeel of
belemmering te kunnen ontvan-

gen en uitdragen. Krishnamurti

heeft nooit de theosofische ver-

eniging afgewezen. Deze peri-

ode eindigde in 1933 met het
overlijden van Annie Besant en

in 1934 met het overlijden van

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

zich door voortdurende veran-

deringen. Er ontstaat meer en

meer inzicht in de wijze waarop

de Oude Wijsheden, de com-

mentaren en leringen onder-

zocht en toegepast kunnen wor-

den. Dit proces wordt transfor-

matie genoemd.

In de theosofie zijn vier fasen

te onderkennen na het ontstaan

van de Theosofische Vereniging.

* Er ontstaat een nieuwe fase

voor de mensheid. Een fase die
een belangrijke verandering in

de bewustwording van de mens-

heid teweeg zal brengen.

* De tweede fase gaat ge-

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

school van “perennial wisdom”

(eeuwige wijsheidstraditie, ook

theosofie) zal onderrichten.

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

tie en transformatie.

* Tot slot zal in de vierde fase

de nadruk komen te liggen op

het onderzoeken van de “eeu-

wige oude wijsheden” (perennial

wisdom) en deze uit de mytho-

logische sfeer halen. Dit zal

moeten gebeuren zonder dat de

mens gebruik maakt van zijn
aangeleerde pre-condities, dus

met een “zuivere geest”.

Wat is theosofie ?

De term theosophia is samenge-

steld uit twee Griekse woorden,

theos, wat “god” betekent en

sophos, hetgeen “wijs” betekent.

In sommige oude teksten

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

vatsky licht echter toe dat het

niet “de wijsheid van God” is,

maar dat theosofie wijsheid is

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

“Goddelijke Wijsheid” noemen,

een wijsheid die kan leiden naar

een situatie waarin we theosofie

kunnen begrijpen. Dit leidt tot
een belangrijk theosofisch in-

zicht: “Theosofie kan alleen

plaatsvinden in een theosofische

toestand van gewaarwording”.

Een ieder die niet in een theo-

sofische toestand van gewaar-

wording verkeert, is niet in staat

te begrijpen waar het woord

“God” aan zou kunnen refere-

ren. Hij heeft alleen zijn condi-

tionering als gereedschap om dit

te begrijpen. Dan zijn de woor-

den “wijsheid van God” louter

geloof, hetgeen mensen uiteen

drijft en leidt tot versplintering,
afsplitsing en conflicten. Volgens

H.P. Blatvatsky zijn conditione-

ringen ontoereikend om in te

gaan op diepzinniger vraagstuk-

ken. Theosofische, of goddelijke
toestanden van gewaarwording

zijn essentieel om dieper in te

gaan op de zaken die belangrijk

zijn in ons leven.

Initatie

De theosofische toestand van

gewaarwording brengt een psy-

chologische en spirituele trans-

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

tiatie” met betrekking tot trans-

formatie, zoals bedoeld in de

theosofische toestand van ge-

waarwording. Het woord initia-

tie wordt ook gebruikt met be-

trekking tot rituelen bij inwijdin-

gen in de oude broederschap-

pen, maar het gaat om transfor-

matie.

Transformatie

Een manier om de toestand van

transformatie te beschouwen is,

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

fie. Deze leer is van groot belang

om te begrijpen wat H.P. Bla-

vatsky en haar leraren te ver-

tellen hebben. De “zeven
sleutels” zijn van essentieel

belang voor het begrip trans-

formatie.

Theosofische documentatie is

zo geschreven dat allen gedwon-

gen worden iedere conditione-

ring naast zich neer te leggen.

Ze brengen de bestudeerder

naar het vinden van innerlijke

bronnen, voorbij alle conditione-

ringen, om beter te begrijpen

wat is geschreven. Transformatie

is dus essentieel voor het begrij-

pen van theosofie.

H.P. Blavatsky heeft ondubbel-

zinnig gezegd dat de psychologi-

sche sleutel als eerste moet

worden omgedraaid om theoso-

fie te kunnen begrijpen. Theoso-

fie is een goddelijke wijsheid, die

plaats vindt in een theosofische

toestand van gewaarwording.

H.P. Blatvatsky definieert dit als

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

niet worden teruggebracht tot

een of ander diagram of formule,

die aan het analytisch denkver-

mogen is ontsproten. Het ver-

eist dat alle conditioneringen

worden losgelaten.

Een definitie van transformatie

is niet mogelijk, omdat iedereen

geconditioneerd is en daarom de
echte betekenis van transforma-

tie onjuist zal interpreteren.

Transformatie kan niet in

woorden worden omschreven,

omdat woorden stukjes analyse
zijn. Transformatie en analyse

zijn als water en azijn, ze zijn on-

verenigbaar. Het analytische

denkvermogen creëert afge-
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scheidenheid, zoals jij en ik. Als
deze dualiteit kan worden voor-

komen, dan stopt ook het analy-

tische denkvermogen en kan

transformatie plaatsvinden. Dit is

mogelijk in momenten van medi-

tatie.

Analyse is noodzakelijk in het

kader van de wetenschap en

is daar ook een zeer bruikbaar

hulpmiddel. Echter voorbij de
grenzen van de wetenschap is

analyse geheel ongeschikt. Ana-

lyse is een manier van oordelen

die er van uitgaat dat de onder-

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

len bestaan. Een woord, bijvoor-

beeld, heeft verschillende bete-

kenissen. Dit woord wordt als

geheel beschouwd, terwijl de
verschillende betekenissen als de

delen worden gezien.

Analyse is altijd reactief en

creëert geen enkele actie. Crea-

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

tatieve toestand.

De Stanzas van Zen.

De Stanzas of Dzyan, zoals be-

schreven in het eerste deel van

De Geheime Leer, behandelen

het onderwerp cosmogenesis,

de bron van de cosmos. “Cos-

mos” verwijst normaal gespro-

ken naar het universum als een

geordend geheel. Ook verwijst

de cosmos afwisselend naar een

micro-cosmos of naar een macro-

cosmos.
De betekenis van het woord

“Dzyan” in de Geheime Leer re-

fereert aan het “Boek of Dzyan”.

Dzyan komt van het Sanskriet

woord ‘Dhyan’, hetgeen mys-

tieke meditatie betekent.

In De Geheime Leer wordt met

“mystieke meditatie”, waar het

ook in de Stanzas of Dzyan om

gaat, menselijke transformatie
bedoeld. De “tweede innerlijke

geboorte” die plaats vindt is niet

het resultaat van oefening of ac-

ceptatie van bepaalde ideeën.

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

noemde) en het boek van Zen

liggen ten grondslag aan De Ge-

heime Leer. De Geheime Leer is

een andere manier van beschrij-

ving van de Oude Eeuwige Wijs-

heid, voor die tijd gangbaar en

heden ten dage nog steeds.

Krishnamurti en de Meesters.
Laat je niet afleiden door welk

systeem dan ook. Wees vrij van

conditioneringen.

Krishnamurti zei dan ook dat

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

den, ideeën en autoriteiten. Op

deze manier begon Krishnamurti

zijn leringen. Verder verafschuw-

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

Hij wilde geen aanbidders om

zich heen.

Krishnamurti heeft gezegd in
contact te staan met de Mees-

ters. Hij onderging een proces

van voortdurende transformatie

dat zeer pijnlijk was omdat er

ook lichamelijk werd ingegre-

pen. Beschrijvingen hiervan

staan in het boek van Aryel Sa-

nat: “The inner life of Krishna-

murti” en in de biografie door

Pupul Jajakar.

Wat is hiervan nu belangrijk?

Het is van belang dat de Leraar

in staat is probleemgebieden aan

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

mee omgaan. Het gevoel van

verantwoordelijkheid is hierbij

van belang.

Krishnamurti is dus niet be-

langrijk: de leringen die aan

Krishnamurti werden gegeven,

die hij kon ontvangen en aanrei-

ken zijn van groot belang. Van

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

ven toegepast en doorgegeven

worden.

Referenties

* Eerste deel in “Krishnamurti in

de geschiedenis van de Theoso-

fische Vereniging”

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

* Transformation Part 1, Vital

Essence of HPB’s Secret Doc-

trine by Aryel Sanat

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

trine, by Aryel Sanat

Ferry van Zalen

Noten
1 in een veranderende levens-

houding = life-transforming con-

text

2 Bron: www.krishnamurti.nl

De Theosofie-groep

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

70 leden en gemiddeld zo’n drie

boodschappen per dag, zijn we

behoorlijk actief. Het belangrijk-

ste onderwerp van gesprek blijft
de toepassing van theosofie in

het dagelijks leven. Zo is er afge-

lopen jaar gepraat over hoe je

gehechtheid toepast, terwijl je

toch in de stad met je werk be-

zig bent en zo. Uiteindelijk kom

je er dan op uit dat je in een

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

veranderd moeten/ kunnen wor-

den. Daarnaast is metafysica een

terugkerend thema: wat is god?

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

lijkers voorstellen? Ook worden

de bijeenkomsten in Naarden en

Amsterdam vooraf aangekon-

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

je een beetje weet met wie je

e-mailt.

De sfeer blijft gemoedelijk.

Dat is in e-mail verkeer niet van-

zelfsprekend, juist omdat je el-

kaar niet ziet als je op elkaar

reageert. Het enige dat je hebt is

een e-mail boodschap. Het is

mijn ervaring dat het heel mak-

kelijk is motieven in de ander te

lezen die er helemaal niet zijn,

juist doordat je alleen woorden

van de ander hebt. Het helpt

dan ook als mensen hun mails
zorgvuldig schrijven en herlezen

voor ze opgestuurd worden.

Maar goed, tot nu toe zijn de

conflicten tot een minimum be-

perkt gebleven. Ik hoop dat dat
zo blijft.

Het internet wordt zo langza-

merhand een van de manieren

om de Theosofische Vereniging

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

werkt duidelijk als een platform

waar mensen op een informele

manier met theosofie in aanra-

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

meeste leden kiezen ervoor al-

leen mee te lezen), zijn lid van

de Theosofische Vereniging,

maar zelfs onder hen zijn er uit-

zonderingen: mensen die de

groep op de een of andere ma-

nier op het internet gevonden

hebben, lid zijn geworden en

hun steentje bijdragen met vra-

gen, meningen en andere op-

merkingen.

De groep werkt eenvoudig. Je

meldt je eenmalig aan op de

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

cedure en daarna heb je de

website niet meer nodig. De

aanmeldingsprocedure omvat

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

naam die bij jou hoort, die er-

voor zorgt dat iemand anders

niet jouw gegevens kan verande-

ren. Mijn yahoo!-id is bijvoor-

beeld: katinka_hesselink.

Niemand kan daar iets mee,

want mijn password is niet bij

jullie bekend. Dus bij de aanmel-

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

vergeten, en dus op een be-

trouwbare plaats opschrijven,

want als je bijvoorbeeld van

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

kunnen passen. Ben je eenmaal

lid, dan ontvang je alle mailtjes

die mensen naar de groep stu-

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

vraag. Jouw antwoord ontvangt

ook iedereen, net als alle andere

reacties op de vraag. Belangrijk

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

mail op het internet kan lezen.

De enige beperking daaraan is

dat berichten op verzoek uit het

archief verwijderd kunnen wor-

den.

Dus wie online wil discus-

siëren over allerhande theosofi-

sche onderwerpen, kom erbij,

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

hebben, ben je van harte wel-

kom. Lid worden en in de ar-

chieven lezen kan op:

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

Katinka Hesselink
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Kennen en handelen zijn een en hetzelfde.

Samoerai spreekwoord uit:
Anna Lemkow, Het heelheid principe



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
Theosophical Society te verdedigen, te hand-

haven en er naar te handelen, en ook onbe-
vreesd zijn eigen recht te doen gelden op
vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.



Uitgeverij der
Theosofische Vereniging
in Nederland

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Tel. (020) 676 56 72, fax (020) 675 76 57

Waarheid is een land zonder

paden - een reis met Krishnamurti
Ingram Smith 13,16

244 blz., 1991.

Een kennismaking*
J. Krishnamurti 13,95

Een inleiding tot het werk van Krishna-
murti. De bloemlezing bestrijkt de peri-

ode 1948 - 1983. Met een biografische
inleiding. 256 blz., 2002.

Meditaties*
J. Krishnamurti 7,03

58 passages uit het werk van Krishna-
murti over meditatie. 88 blz., 5e druk

1998.

To Be Human*
J. Krishnamurti, (D. Skitt, editor) 20,50
Passages, most of which have not been

available in print until now, representing
the core of Krishnamurti’s message.

244 pp., 2000.

* Deze titel leveren wij alleen rechtstreeks aan particulieren.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of

rechtstreeks bij de uitgever, tenzij anders vermeld. Wij zijn
maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur geopend.

All the Marvelous Earth*
J. Krishnamurti 32,00
(E. Blau & M. Edwards editors)

An anthology of Krishnamurti’s writings
on nature, reinforced by 48 carefully

chosen photographs by noted photo-
graphers. 108 pp., 2000.

Fire in the Mind - Dialogues*

with J. Krishnamurti
Pupul Jayakar. 368 pp., 1995. 16,25

e-mail: books@theosofie.nl
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