
Theosofie in counseling
Professionele hulpverlening door middel van een bepaalde gesprekstechniek

– Barbara B. Hebert

Hoe passen theosofen hun theosofische
principes toe in hun werk? In nummer 7

van The Service Link (TSL) vertelde een
TS lid uit Nieuw Zeeland over hoe zijn

theosofische overtuigingen hem gehol-
pen hebben bij zijn werk als stafmede-

werker-opleidingen in gevangenissen. In
nummer 9 van TSL beantwoordde een

Spaanse hoogleraar neurologie de vraag:
‘Kunt u theosofie toepassen bij het om-

gaan met uw patiënten?’ In dit artikel
beantwoordt Barbara Bradley Hebert

uit Covington, Louisiana en lid van de
National Board van de Theosophical So-

ciety in America een soortgelijke vraag.
Barbara is adviseur, counselor, aan een

middelbare school.

The Service Link: Waar draait het feitelijk
om bij counseling aan een middelbare
school? Heeft het iets te maken met be-
roepskeuzeadviezen geven aan tieners of
met het werken aan hun psychologische
problemen?

Barbara: In de V.S. heeft de schooladvi-
seur een breed takenpakket, zoals beroeps-
keuzeadvies, persoonlijke en academische
counseling en ook crisiscounseling.

TSL: Hoeveel leerlingen telt uw school?
Barbara: Ongeveer 1600 leerlingen. Ik

word adviseur van een beginnersklas veer-
tienjarigen en ik begeleid die leerlingen zo-
lang ze op de middelbare school zitten,
totdat ze eindexamen gedaan hebben.
Daarna begin ik weer met een nieuwe klas
veertienjarigen. Op ’t ogenblik ben ik ver-
antwoordelijk voor 236 leerlingen die in
2003 eindexamen doen.

TSL: Zijn de theosofische leringen direct
of indirect van nut voor u in uw werk?

Barbara: Ze zijn onmisbaar voor mij, zo-
wel in mijn werk als schooladviseur alsook
in mijn privépraktijk. Zoals veel hulpverle-
ners zie ik een veelheid aan menselijk
verdriet in mijn dagelijks werk. Als ik niet
het theosofisch perspectief had van waaruit
ik ‘de onmenselijkheid van de mens jegens
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zijn medemens’ zie, denk ik niet dat ik een
waardevolle counselor zou zijn. Ik zou zo
overweldigd worden door de problemen
van kinderen, jongeren en volwassenen,
dat ik geen hulp zou kunnen bieden. Maar
als ik mijn theosofische ‘bril’ opzet, mij van
daaruit concentreer, functioneer ik veel ef-
fectiever naar mijn cliënten toe.

Mijn counseling-doelen zijn bovendien
diep gegrondvest in mijn theosofische
overtuigingen. Als counselor en als theo-
soof heb ik niet het gevoel dat ik het ant-
woord heb voor anderen, noch dien ik
anderen van advies. Ik dien alleen maar als
gespreksleider om hen te helpen hun eigen
antwoorden te vinden, hun eigen pad. Ik
respecteer ieder individu absoluut en volle-
dig als een goddelijke vonk van het Univer-
sele. Deze onvoorwaardelijke positieve
belangstelling, een fundamentele vaardig-
heidsvereiste voor een effectieve counse-
lor, is een deel van mijn leven als theosoof.
Ik streef ernaar cliënten ertoe in staat te
stellen naar binnen te kijken en hun eigen
antwoorden te vinden die in overeenstem-
ming zijn met wie ze zijn.

TSL: Hebt u nooit een leerling op uw
kantoor gehad die een hopeloos geval leek,
ondanks de goddelijke vonk?! De theoso-
fie legt veel nadruk op het belang van zelf-
overwinning en spirituele ontplooiing door
persoonlijk streven, maar denkt u dat men-
sen echt zo snel veranderen? Heeft uw
werk met tieners u pessimistisch of opti-
mistisch gemaakt over het tempo van ver-
andering?

Barbara: Ik heb zeker meer dan één leer-
ling in mijn spreekkamer gehad bij wie ik
mij afvroeg of er wel een goddelijke vonk
aanwezig was! Die gedachte is voor mij ‘de
doder van de werkelijkheid’. De Werkelijk-
heid, met een hoofdletter, doet me eraan
denken dat er een goddelijke vonk is, zelfs
als ik die niet kan zien. Als theosoof en
counselor doe ik er mijn best voor steeds
weer te bedenken dat de individuen tegen-
over mij uniek en speciaal zijn, ieder op
hun eigen manier – zelfs als ik met mijn
beperkte visie die uniekheid, die innerlijke
goddelijkheid niet kan zien.

Mijn invalshoek is dat mensen niet nood-
zakelijkerwijs snel veranderen en dat veel
mensen schijnbaar helemaal niet verande-
ren. Maar ook dan helpen mijn theosofi-
sche overtuigingen mij om door te gaan
met het werken met leerlingen die niet be-
reid zijn te veranderen of die dat heel lang-
zaam doen. De erkenning dat dit slechts
één leven is uit vele, dat er lessen geleerd
moeten worden (die ik niet ken), dat die
lessen op de een of andere manier eens ge-
leerd zullen worden, dat de leerlingen het
recht hebben hun eigen beslissingen te ne-
men waardoor zij hun eigen karma bepa-
len, dit alles helpt mij hun gedrag te
accepteren wanneer zij hun eigen plan
volgen.

Ik word bij tijd en wijle zeker pessimis-
tisch over het tempo van verandering en
ook over de ongelooflijke hoeveelheid
verdriet en pijn in deze wereld. Wanneer ik
voel dat cynisme en pessimisme mij over-
weldigen probeer ik heel hard mijzelf op-
nieuw te concentreren en de situatie te
bekijken vanuit een universelere invals-
hoek.

Af en toe krijg ik een leuke verrassing.
Op een keer had ik een leerling die schijn-
baar niet te helpen was. Zijn gezinssituatie
was afschuwelijk – drugsmisbruik, geweld,
armoede. Hij had een hekel aan naar
school gaan en hij wilde zelfs geen oogcon-
tact met mij maken. Hij zat gewoon in zijn
bank met zijn hoofd naar beneden. Ik pro-
beerde iedere techniek die ik kon be-
denken bij deze leerling en niets leek enige
indruk te maken. Toen sprak er op een dag
een andere counselor over een specifieke
techniek die een beroep deed op de ‘magi-
sche’ kant van de cliënt. Ik paste de tech-
niek aan voor gebruik bij deze leerling. Ik
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zei tegen hem: “Ik heb een cadeautje voor
je. Sta eens op zodat ik het je kan geven.”
Hij keek heel langzaam op naar mij en
ging nog veel langzamer staan. Ik vormde
mijn handen tot een kom en stak ze naar
hem uit. Ik zei: “Ik weet dat het lijkt alsof
er niets in mijn handen zit, maar toch is dat
zo. Het is een heel bijzonder cadeau voor
jou. Het is een magische gouden bal van
liefde. Als ik jou deze gouden bal van
liefde geef, zal het jouw hele wezen vervul-
len met liefde zodat, wanneer je je angstig
voelt of alleen, je weet dat deze gouden bal
binnenin je zit.” Ik reikte naar voren en
zette mijn handen op de borst van de
jongen alsof ik de bal van liefde in zijn hart
legde. Hij keek enigszins geschokt en toen
glimlachte hij en zei: “Dank u.” Ik wou dat
ik kon zeggen dat de inwerking van deze
techniek onmiddellijk was, maar dat was
niet zo. Maar de leerling begon af en toe
wel op mij te reageren als ik tegen hem
sprak. Verscheidene jaren later ontdekte ik
dat hij getrouwd was, hele dagen werkte in
een baan die hij prettig vond, een huis aan
het kopen was en geen drugs gebruikte. Ik
weet niet of de gouden bal van de liefde
hem tot steun was, maar ik mag graag
denken dat het hem op de een of andere
manier beïnvloed heeft en hem aanmoe-
digde zijn eigen vonk van gouden licht bin-
nenin zichzelf te zien. Als theosoof geloof
ik wel dat elke interactie met iemand an-
ders een of andere invloed heeft, of we het
resultaat ervan nu wel of niet zien.

TSL: Komt u ooit in de verleiding om ex-
pliciet theosofische denkbeelden ter
sprake te brengen bij uw leerlingen, zoals
spirituele evolutie en reïncarnatie?

Barbara: Ja, dat is heel verleidelijk ge-
weest, maar ik heb nog niet expliciet met
de leerlingen over deze denkbeelden ge-
sproken. Als een leerling zoiets naar voren
brengt, praat ik er zeker over met hem of
haar. Het is veel waarschijnlijker dat ik een
aantal theosofische ideeën op een wat ver-
kapte manier naar voren breng. Wanneer
een leerling bijvoorbeeld de dood van een
beminde meemaakt worden mijn theosofi-
sche denkbeelden relevant. Zoals gewoon-
lijk probeer ik mij dan in te leven in de
achtergrond van de leerling. Maar ik heb
er geen moeite mee om naar hun eigen re-
ligieuze overtuigingen te vragen over wat
er gebeurt na de dood. Als dat zo te pas
komt, deel ik mijn overtuiging dat wij nooit
gescheiden worden, zelfs niet door de
dood. Ik vertel de leerling dat ik geloof dat
liefde ons verbindt met diegenen die wij
liefhebben, zelfs na de dood. Vaak gebruik
ik het symbool van een gouden draad van
liefde die ons verbindt met een beminde,
levend of dood. Als theosoof wil ik natuur-
lijk nooit iemand bekeren. Als counselor is
het mijn werk de leerlingen tegemoet te
treden waar zij zich ook bevinden. Ik ga
heel voorzichtig te werk in het hele gebied
rond religie en ethiek. Ik woon in een heel
klein, landelijk, conservatief gebied en ik
probeer dat voor ogen te houden bij de
omgang met leerlingen. Ik geloof ook dat
de manier waarop ik leef en de manier
waarop ik met anderen omga, alles geba-
seerd op mijn theosofische overtuigingen,
luider spreekt dan woorden.

TSL: Heeft uw baan u geholpen bij uw
eigen spirituele reis?

Barbara: Beslist. Door mijn werk bezie ik
mijzelf als persoon, bekijk ik mijn beweeg-
redenen en de dingen die voor mij belang-
rijk zijn. Ik probeer mijzelf te observeren,
zodat mijn persoonlijke dingen geen gevol-
gen hebben voor mijn leerlingen. Ik wil
ook mijzelf observeren omdat ik mijn leer-
lingen aanmoedig om zichzelf te observe-
ren.

Soms vraag ik mij af wat voor effect ik op
de leerlingen zou hebben als ik in staat zou
zijn hen steevast te benaderen in een geest
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Soms vraag ik mij af wat voor
effect ik op de leerlingen zou

hebben als ik in staat zou zijn hen
steevast te benaderen in een geest
van eenheid, als ik een gesprek zou

aangaan met een open hart.



van eenheid, als ik een gesprek zou aan-
gaan met een open hart.

TSL: Er zijn ongetwijfeld leerlingen met
wie u wel een stevig, consistent,
van-hart-tot-hart contact hebt opgebouwd,
nietwaar?

Barbara: Ja, dat geloof ik wel. Het ver-
baast mij hoe vaak leerlingen zich wenden
tot de school counselor of tot een speciale
leraar voor de enige positieve steun die zij
krijgen. Veel kinderen worden geboren in
omstandigheden waarin er geen volwasse-
nen zijn die hen steunen en in feite bieden
de volwassenen in het leven van deze kin-
deren misschien wel eerder een zeer nega-
tieve omgeving. Ik blijf ontsteld over het
aantal kinderen dat woont bij volwassenen
die in het dagelijks leven te gronde gericht
worden door alcohol of drugs. Ik aarzel of
ik dit een gezin moet noemen, omdat de
volwassenen niet eens de aanzet geven
voor het bieden van een omgeving die men
als een gezin zou herkennen. Het is dus
buitengewoon belangrijk dat wij ons alle-
maal bewust zijn van de mogelijkheid dat
niet ieder kind de kans gehad heeft gebo-
ren te worden in een liefhebbend, zorg-
zaam gezin. Als theosofen willen wij ons
misschien alleen maar op het goede en po-
sitieve richten, zoals ons vaak wordt aan-
geraden in de theosofische literatuur; maar
het is ook belangrijk om dat aandachtspunt
in evenwicht te brengen met een erkenning
van de realiteit waarin sommige kinderen

geboren worden. Als theosofen en bewo-
ners van deze planeet lijkt het dat wij een
dringende plicht hebben de kinderen bij te
staan. Zij vormen waarlijk de weg naar de
toekomst.

TSL: Hanteert u enige meditatieve tech-
niek, of spreuk, of mantra, die u erbij helpt
de sereniteit te bereiken die u nodig heeft
wanneer u geconfronteerd wordt met tie-
ners met ernstige problemen?

Barbara: Ja. Ik weet niet wie de schrijver
is, maar er is een meditatie die ik van mijn
grootmoeder geleerd heb, die jarenlang
theosoof geweest is. Die zeg ik vaak stille-
tjes op.

Dit is hem:

Vader, ik kom tot u in de stilte van dit
ochtenduur,

En ik zoek eenheid met u en daarom met
alle anderen.

Ik probeer te beseffen dat u gelijkelijk in de
harten van alle mensen woont, te zien dat u

naar mij kijkt in alle ogen, u te horen spre-
ken in alle stemmen,

Ik probeer uw vrede, uw wijsheid, uw
kracht tot uitdrukking te brengen.

Ik probeer uw kinderen te zien zoals u hen
ziet en u tot uitdrukking te brengen, zodat ik

u kan oproepen in al uw schoonheid, in allen
die ik vandaag tegenkom.

Vertaling: A.M.I.
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Niets op aarde is blijvend hetzelfde,
want niets is zonder verandering – of blijft gelijk -

gedurende bet kleinste deel van een seconde,
en het gevoel dat we hebben van de werkelijkheid

als we het hebben over het heden, komt slechts voort
uit die korte flits of opvolging van flitsen van dingen

die onze zintuigen ons geven...

H.P. Blavatsky in De Geheime Leer deel 1, [37]
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