
Het Innerlijke leven van
Krishnamurti, Persoonlijke
Passie en Eeuwige Wijsheid
door Aryel Sanat, Uitgeverij
der Theosofische Vereniging in
Nederland. ISBN 90- 6175-
085-7, prijs €19,50.
Nederlandse vertaling door
Louis Geertman en Ali Ritsema
van The Inner Life of Krishna-
murti, Private Passion and Peren-
nial Wisdom, TPH Wheaton
1999.

In het boekje Letters from the
Masters of Wisdom, first series
van Jinarajadasa is in brief 47
uit 1888 het volgende te lezen:
“Van de drie doeleinden wordt
er alleen aandacht besteed aan
het tweede, maar het is niet
langer ofwel een broederschap
of een instelling waarover de
Geest van gene zijde van de
Himalaya heerst”.

Korte tijd daarna werd de
Esoterische School van Theo-
sofie opgericht om “de student
voor te bereiden en geschikt
te maken voor de studie van

praktisch occultisme en Raja
Yoga” (The Original Programme
of the Theosophical Society
p.61).

Hopelijk hebben we nu in
2005 het derde doeleinde be-
ter begrepen en ingezien dat
zonder het derde doeleinde
(dat de regeneratie van het
denken aangeeft met als gevolg
een totaal andere instelling van
het bewustzijn) het eerste
doeleinde, de kern van broe-
derschap niet gerealiseerd kan
worden. Het boek van Aryel
Sanat over het innerlijk leven
van Krishnamurti  werpt licht
op dit gegeven en toont aan
dat de leringen van H.P. Bla-
vatsky en Krishnamurti gericht
zijn op die noodzakelijke rege-
neratie van het denken. Eigen-
lijk zijn alle geschriften die uit-
gaan van de Eeuwige Wijsheid
geschreven ter bevordering
van de mogelijkheid tot gees-
telijk inzicht van de mens in
het Geheel van de manifesta-
tie.

Sanat geeft aan dat Theoso-
fie gelijk staat aan die eeuwige
wijsheid waar de leringen die
H.P.B. optekende een uitdruk-
king van zijn. Een fundamen-
tele eeuwige lering is bijvoor-
beeld dat er een bewustzijns-
toestand van inzicht en mede-
dogen bestaat. De christenen
verwijzen naar de allesomvat-
tende werkelijkheid van die
toestand met de naam ‘Chris-
tus’. De boeddhisten spreken
van ‘Avalokiteshvara’. De
Theosofen geven die toestand
van bewustzijn aan met de
term Buddhi. De namen zijn
niet echt van belang; wat be-
langrijk is, is een dagelijks in-
nerlijk contact met het inzicht-
mededogen dat erdoor aange-

geven wordt. Volgens Sanat
startte H.P.B. met haar ge-
schriften aan het einde van de
negentiende eeuw een renais-
sance van eeuwige wijsheid
met als achtergrond de nood-
zakelijke transcendentie van
het menselijke denken. Zon-
der het ‘inzicht- mededogen’
zou de wereld er zo gaan uit-
zien: “Dan zal alleen bezit nog
status geven; rijkdom zal de eni-
ge bron van devotie zijn; begeer-
te zal de enige band zijn tussen
de seksen; bedrog zal het enige
middel zijn om succes te boeken
in rechtszaken; vrouwen zullen
louter voorwerpen van bevredi-
ging van de zinnen zijn. De aar-
de zal alleen nog omwille van
haar minerale schatten worden
aanbeden”. Dit citaat is een
aanhaling uit The Way to Sham-
bhalla van Edwin Bernbaum,
zowel door Sanat als H.P.B.
geciteerd (Sanat p.146; H.P.
Blavatsky C.W. XII p.387).

Aryel Sanat gaat diep op dit
gegeven in vanuit de histori-
sche achtergrond van de
Theosophical Society en de
ontdekking van Krishnamurti
door C.W.L. Leadbeater. Sanat
bespreekt het bestaan van de
Meesters van wijsheid en de
contacten die er waren tussen
hen en de werkers van de TS
aan het einde van de negen-
tiende eeuw en de contacten
met Krishnamurti in de twin-
tigste eeuw. Rond 1880 vond
de briefwisseling met de Ma-
hatma’s plaats en die brieven
worden nog steeds in Londen
en Adyar bewaard. Ook zijn er
uit die tijd ooggetuigenversla-
gen van ontmoetingen met de
Mahatma’s M. en K.H., die zelf
aankondigden dat zij zich zou-
den moeten terugtrekken als
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“de wereld blijft weigeren zich
voor de feiten gewonnen te
geven” (De Mahatma Brieven
aan A.P. Sinnett, brief 9, p.57).
Voor wat Krishnamurti en de
Meesters betreft beschrijft
Aryel Sanat dat wat wel ‘het
proces’ wordt genoemd. De
pijnlijke lichamelijke ervaringen
waar Krishnamurti vanaf 1922
doorheen moest gaan, zouden
een ingrijpen van diezelfde
krachten van eeuwige wijsheid
kunnen zijn. Leadbeater en
Annie Besant keken uit naar de
komst van een nieuwe wereld-
leraar en Krishnamurti heeft
nooit ontkend dat hij die we-
reldleraar was. Het zou kun-
nen dat het begrip wereld-
leraar anders werd gezien dan
het in het geval van Krishna-
murti tot uitdrukking kwam.

C.W.L. Leadbeater schreef
in 1923 aan Annie Besant: “Ik
begrijp niet waarom onze Krishna
zulk een verschrikkelijke fysieke
pijn moet lijden. Het brah-
maanse lichaam is toch zekeral
buitengewoon zuiver en zou min-
der voorbereiding nodig hebben
dan het gemiddelde Europese
voertuig” (Sanat p.210). Het
proces zou kunnen wijzen op
een nieuwe cyclus voor de
mensheid als gevolg van de re-
naissance van eeuwige wijsheid
waarbij de Meesters niet meer
nederdalen uit subtielere ge-
bieden maar waarbij het mees-
terprincipe in de nu levende
mens opgewekt kan worden
door de mogelijkheid het her-
senverstand aan te passen aan
een grotere potentie van het
bewustzijn. In het boek The In-
ner Group Teachings of H.P. Bla-
vatsky to her Personal Pupils,
gereconstrueerd door H.J.
Spierenburg, zegt H.P.B.: Cycli

en perioden hangen af van be-
wustzijn. Cycli worden afgeme-
ten aan het bewustzijn van de
mensheid en niet aan de natuur”
(Sanat p.337). Het zou kunnen
dat Krishnamurti zijn pijnlijke
proces onderging voor dat
doel. Voor wat hemzelf betreft
is het zeker zo dat zijn geeste-
lijk inzicht totaal was. Hij
schreef daarover in zijn Note-
book: ”De zuivering van het brein
(the brain) is noodzakelijk. Het
brein is het centrum van alle
zintuigen; hoe alerter en
gevoeliger de zintuigen zijn, hoe
scherper het brein is; het is het
centrum van herinnering, het ver-
leden; de opslagplaats van
ervaring en kennis, traditie. Dus
het is beperkt, geconditioneerd.
De activiteiten ervan zijn ge-
pland, uitgedacht, beredeneerd,
maar het functioneert beperkt, in
tijd/ruimte. Daarom kan het niet
datgene onder woorden brengen
of begrijpen wat het totale, het
gehele, het complete is. Dat
complete, gehele is de geest (the
mind) die leeg is, totaal leeg en
vanwege dit leeg zijn, bestaat het
brein in tijd/ruimte. Slechts
wanneer het brein zichzelf
gereinigd heeft van zijn
conditioneringen, hebzucht,
afgunst, ambitie, pas dan kan het
dat wat compleet is bevatten.
Liefde is deze compleetheid.”
(Krishnamurti’s Notebook p.9).

Sanat haalt dan ook de ge-
sprekken van Krishnamurti
met David Bohm aan over de
mogelijke mutaties van het
hersenverstand door geestelijk
inzicht. Ook had hij veel con-
tact met John White, een ex-
pert op dit gebied, en hij ci-
teert White voor wat de tech-
nische achtergronden van de

neurologische processen be-
treft. Krishnamurti zelf zei tij-
dens een medisch onderzoek
tegen een chirurg en een
oncoloog die hem onderzoch-
ten: “dat het geen gewoon li-
chaam was, maar dat iets bui-
tengewoons gebruik maakte van
het lichaam dat erg gevoelig was
en dat de dokter, hoe dan ook,
ongeacht hoe ervaren hij ook
was, geen ervaring had met hoe
hij moest omgaan met waar hij
nu mee te maken zou krijgen.”
(Sanat p.258 ).

Toen in 1875 de Theosophi-
cal Society werd opgericht was
het belangrijkste doel: ‘Het
vormen van een kern van de
universele broederschap der
mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, sekse, kaste of
kleur’. “Het mag nu wel duide-
lijk zijn” schrijft Sanat op p.298
“dat een dergelijke menselijke
broederschap onmogelijk is zon-
der het soort transformatie
waarover Krishnamurti sprak”.
Wereldwijde transformaties in
het bewustzijn vinden plaats
als resultaat van mutaties in
individuen.

Sanat citeert ook Radha Bur-
nier over broederschap: “Er
schuilt een mystieke kwaliteit in
het verwerkelijken van broeder-
schap, het is geen gewone erva-
ring. Alleen als we zien dat dit
doeleinde een diepe psychologi-
sche omwenteling inhoudt, zul-
len we het werk van de Vereni-
ging met de vereiste energie
kunnen uitvoeren. Wanneer we
er goed over nadenken zou het
niet moeilijk moeten zijn om ons
te realiseren dat universele broe-
derschap zonder enige vorm van
onderscheid een revolutie in het
bewustzijn is. Het is het enige
dat de mensheid zal doen veran-
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deren, en haar naar een nieuw
niveau van bestaan zal voeren”
(Radha Burnier, De Regeneratie
van de mens p.21).

Sanat legt veel overeenkom-
sten bloot tussen de benade-
ring van H.P.B. en Krishna-
murti. Als Krishnamurti over
meditatie spreekt legt hij ei-
genlijk het meditatiediagram
van HPB voor. Meditatie valt
volgens Krishnamurti niet te
leren, omdat het bestaat uit
een nauwkeurig onderzoek,
inzicht en intelligentie van bin-
nenuit, zonder goeroe. Het is
een natuurlijk proces dat over-
eenkomt met het groeien van
geestelijk inzicht door de Zelf-
ontdekking, die in het derde
doeleinde van de TS wordt
aangegeven als het ontdekken
van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn. Me-
ditatie, volgens Krishnamurti, is
het gewaar zijn van angst, van
de implicaties, de structuur en
de aard van genoegen. Het
gaat om het begrijpen van je-
zelf, en daarom het aanbren-
gen van orde, wat deugd is,
waarin die kwaliteit van disci-
pline aanwezig is die geen on-
derdrukking inhoudt, noch
controle, noch nabootsing.
Zulk een denkvermogen dus,
is in een toestand van medi-
tatie.

Sanat sluit zijn buitengewoon
goed gedocumenteerde boek
af met het begrip “degenera-
tie”.

”Als we daarentegen emotio-
neel blijven investeren door iden-
tificatie met een bepaalde ideo-
logie, een methode, een ras of
een religie of traditie, dragen we
bij aan een proces van onder-
linge scheiding en aan psycho-
logische verwarring. Daarin be-

staat de degeneratie van van-
daag” (Sanat p.338). Voor die
degeneratie zijn we volgens
Krishnamurti zelf verantwoor-
delijk.

Dit boek, dat ook een index
heeft en uitstekend in het Ne-
derlands is vertaald door Louis
Geertman en Ali Ritsema,
geeft veel historische informa-
tie, naast indringende en ver-
helderende beelden over de
ene esoterische achtergrond
van Eeuwige Wijsheid en de
gevolgen daarvan in het leven
van de mensheid van nu.
Iedereen met een serieuze
interesse voor de ontwikke-
lingen van de uitdrukkingen
van Eeuwige Wijsheid met be-
trekking tot het leven van de
mens in 2005 mag het boek
van Aryel Sanat niet missen.

F.v.I.

Mens – Schakel tussen
hemel en aarde door Wim
H. van Vledder, Ankh Hermes
2005, ISBN: 9020283847
€24,50.

Onlangs is bij Ankh Hermes
bovengenoemd boek van Wim
van Vledder verschenen.

(Eerder verscheen van hem bij
dezelfde uitgever: Het mysterie
van het Zelf - Upanishaden)

Dr. W.H. van Vledder is bij-
zonder hoogleraar in de meta-
fysica in de geest van de Theo-
sofie geweest en was verbon-
den aan de faculteit van de
Wijsbegeerte van de universi-
teit in Leiden.

In vijf delen geeft de auteur
zijn visie op de kans en ook de
taak die de mens heeft om tot
‘een betere wereld’ bij te dra-
gen en niet te wachten tot de-
ze verbetering van buitenaf
komt.

‘Wij moeten zelf werken aan
het ontdekken van de onvoor-
stelbare spirituele mogelijk-
heden die ieder mens heeft en
ons levenspatroon veranderen.
(…) Er is een spirituele kracht
en energie die al het bestaande
doordringt en tot een eenheid
maakt. Ons bewust worden
van deze grootse Energie en
Liefde die wij goddelijk Leven
noemen is een eerste stap naar
dat wat ieder mens in werke-
lijkheid is: Een schakel tussen
hemel en aarde.’

Vanuit beschouwingen over
het Ene Zijn dat vele namen
heeft en dat in de Viveka
Chudamani (Het Kroonjuweel
van Wijsheid) door Shankara
aangeduid wordt als: ‘zuiver
bewustzijn, het diepste be-
wustzijn’, komt Van Vledder
tot de vraag: ‘En ik dan? Als
Brahman alles doordringt, ben
ik dan zelf ook doordrongen
van dat allerhoogste Bewust-
zijn? Ben ik zelf in diepste we-
zen het Bewustzijn van de
Allerhoogste?’ Via de mystiek,
literatuur en wetenschap, met
name de kwantumfysica, on-
derzoekt Van Vledder daarna
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wat het antwoord op deze
vraag kan zijn.

M.b.t. de werelden van be-
wustzijn wordt gesproken
over een ‘ladder’ met twee
kernpunten of schakels. De
eerste schakel ligt tussen het
lager en hoger mentaal gebied
en de tweede schakel ligt tus-
sen het lager en hoger atmisch
gebied. Zo ontstaat een drie-
voudige openbaring van god-
delijk Bewustzijn in de mens in
wat genoemd wordt ‘het lager
zelf, het hoger Zelf en het god-
delijk Zelf.’ ‘Wie ben ik?’ is dan
de volgende vraag, die de au-
teur met prachtige teksten uit
de oude literatuur beant-
woordt.

Het is ondoenlijk om het
hele boek te bespreken, want
het zou eigenlijk al mediterend
gelezen moeten worden.
Vooral over het bewustzijn
worden veel voor westerse
lezers nieuwe en indringende
woorden geschreven.

In hoofdstuk IV, Wegen van
Wijsheid wordt de meer prak-
tische kant van de weg be-
schreven. Deze wegen zijn: de
weg van handeling, de weg van
liefde en toewijding, de weg
van kennis en inzicht en de
weg van de innerlijke energie.
De auteur besteedt ook veel
aandacht aan wetenschap en
religie. Hij is van mening dat de
wetenschap van nu de uitspra-
ken van de mystici bevestigt.

Wat opvalt is de ontdekking
dat er op het terrein van het
hoger Zelf, het hoger Bewust-
zijn eigenlijk geen materie be-
staat, zoals die in de wereld
van ons gewone waakbewust-
zijn.De kwantumfysica met
name spreekt niet over mate-
rie, maar over energie. Het
elektron b.v. is in feite niet een
bepaald iets dat zich laat be-
studeren alsof het een vast ob-
ject is. Zodra de wetenschap-
per er zijn aandacht op richt,
verandert het elektron, dat
beschouwd wordt als een golf-
beweging van energie, in ‘deel-
tje’. De waarneming doet als
het ware de golf van energie
‘bevriezen’ tot deeltje. Dit
houdt dus in, dat de waarne-
mer in zekere zin een schep-
pend vermogen heeft voor wat
de materie betreft. Weten-
schappers vermoeden dat ge-
concentreerde aandacht zelf
creatief is. Zij komen tot de
conclusie dat ‘…wij op het
diepste niveau van geest en
stof bijdragen aan de schepping
van de wereld.’(Mc. Taggart,
Het Veld)

Voor de spirituele mens ont-
staat nu echter een probleem,
want de Upanishaden zeggen,
dat  om de weg te gaan tot het
hoger Zelf, wij ons ‘naar bin-
nen moeten richten in plaats
van naar  buiten’. Zodra wij
namelijk onze naar buiten
gerichte zintuigen en ons lager

bewustzijn richten op de
werelden van de onbeperkte
en onbepaalde mogelijkheden,
zorgen wij ervoor dat die
werelden beperkt en onbe-
reikbaar worden. De kwan-
tumgolf ‘bevriest’ tot vorm.

Door de eeuwen heen heb-
ben mystici gewezen op een
techniek van meditatie en vol-
komen ontspanning. Zo zou
het mogelijk worden het lager
bewustzijn in zekere zin uit te
schakelen en de weg vrij te
maken voor het hoger bewust-
zijn. De oude wijsheid zegt dat
wij dan binnen treden in ‘we-
relden van Licht’. En de mo-
derne wetenschap meent dat
op het meest fundamentele
niveau bewustzijn ‘coherent,
alomvattend licht’ is. Zo be-
licht Van Vledder ook vanuit de
yoga, die hij als een echte
wetenschap beschouwt, de
weg van de innerlijke energie
om het innerlijk licht te be-
reiken. Verder gaat hij in op
het bewustzijn dat niet aan tijd
gebonden is.

De slotbeschouwing bevat
schitterende citaten uit Oost
en West en een aanbeveling:
namelijk dat wij vastbesloten
aan het werk gaan om ons
ware Zelf te vinden en onze
houding ten opzichte van de
werelden van planten, dieren
en onze medemensen dras-
tisch te wijzigen.

E.K.B.
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