
De Conventie in Adyar
– Radha Burnier

Internationale conventies in Adyar zijn
historische gebeurtenissen. Zij werden
vroeger voorgezeten door onze presi-
dent-stichter, kolonel Olcott, en later
door opeenvolgende presidenten. Zij
brengen nog steeds een veel groter aan-
tal leden uit alle delen van de wereld bij-
een dan enig ander congres of conventie
van de Theosophical Society. In 1925 en
in 1975 overtrof het aantal aanwezigen
de 2000.

Deze gebeurtenis trekt leden naar Adyar,
vaak jaar in jaar uit, ook al moeten zij zich
de ongemakken getroosten van reizen, lo-
geerruimte delen, in de rij staan voor maal-
tijden enzovoort. De unieke sfeer die er
heerst op het prachtige terrein van ons in-
ternationaal hoofdkwartier is als een
krachtige magneet waarvan mensen de
kracht voelen, ook al zijn zij zich niet be-
wust van de aard van de aantrekkings-
kracht van de conventie in Adyar. Die aan-
trekkingskracht ligt niet alleen in de
voordrachten en gebeurtenissen, in de we-
reldwijde contacten die gelegd worden, in
de schoonheid van de bomen en struiken;
iets ongrijpbaars beweegt en verheft de
deelnemers. Men ervaart een dieper be-
grijpen; en zoals de vroegere president N.
Sri Ram zei: ‘men beseft meer van de es-
sentie van de theosofie’, samen met een
dieper gevoel van universele broederschap
en toewijding aan altruïstisch leven.

Kolonel Olcott schreef in zijn dagboek in
1882: ‘Wij werden naar Adyar gedreven, en
wisten bij de eerste aanblik dat wij ons toe-
komstig thuis gevonden hadden’. Snel wer-
den er enige veranderingen aangebracht in
het hoofdgebouw en HPB betrok de ene
grote kamer op de eerste verdieping. Zij
zaten vaak op het aangrenzende open ter-
ras onder het ‘dak’, zoals zij het noemden,
waar zwoele briesjes zelfs de zomer in hun
ogen aangenaam leek te maken. De kolo-
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nel drukte op welsprekende wijze zijn ge-
voelens aldus uit: ‘Ik heb vele landen be-
zocht, maar ik herinner mij geen mooier
vergezicht dan dat waarop het oog rust
vanaf dat terras, of het nu is bij daglicht,
sterrenlicht of maanlicht’. De schoonheid
van Adyar openbaart zich nu in een veran-
derd aanzicht, maar betovert op dezelfde
manier leden zowel als bezoekers als toen
de Stichters bij hun eerste aanblik wisten
dat dit hun thuis zou zijn.

In Oude Dagboekbladen en andere ver-
slagen lezen wij over gelegenheden waarbij
de Mahatma’s, die achter de stichting van
de Society stonden, Adyar zegenden met
hun aanwezigheid. Vele toegewijde leden
merken nog steeds dat zij edeler gedachten
kunnen genereren en diepere inzichten
verkrijgen in Adyar dan elders. Hun liefde,
devotie, opofferingsgezindheid en dienst-
baarheid versterken voortdurend de on-
grijpbare sfeer hier die de spirituele in-
stincten voedt van degenen die daarvoor
ontvankelijk zijn.

De Conventie van 2004 begon terwijl de
tsunami de Zuid Indiase oostkust teisterde
en het water de Adyar rivier instroomde,
waarbij het wrakgoed meevoerde, maar
geen vernietiging bracht. Kalmte en rust
heersten over onze conventie, zelfs terwijl
er plannen werden gemaakt om hulp te
verlenen aan de aangrenzende gemeenten.
Verscheidene leden uitten hun gevoel dat
ons hoofdkwartier in Adyar beschermd
wordt en veilig zal zijn zolang de geest van
toewijding aan het bevorderen van univer-
sele broederschap en een zelfloze zoek-
tocht naar wijsheid centraal blijven staan in
het leven en werken van de leden.

Het advies van de heer Boeddha, ver-
taald als ‘Wees een lamp tot uzelf’, bevat
een woord in het Pali dat lamp (dipa) kan
betekenen, ofwel eiland (dvipa). In het

laatste geval wordt verwezen naar een die-
pe innerlijke stabiliteit, onberoerd door
uiterlijke gebeurtenissen, metaforisch uit-
gedrukt als de situatie van een eiland mid-
den in de oceaan. Spiritueel bewustzijn
blijft altijd onberoerd, omdat het gewor-
teld is in een universeel liefhebbende ver-
houding met alles; in feite in het onster-
felijke element of atma binnenin ons. Dan
wordt het denkvermogen niet aangetast
door de aantrekking van wereldsheid of de
inwerking van uiterlijke ‘calamiteiten’.
Zo’n eiland temidden van stromende wa-
teren of de lamp die nooit flikkert zijn
symbolen van het ‘denkvermogen achter
het denkvermogen’ dat weet dat de feno-
menale wereld en zijn gebeurtenissen
slechts zo reëel zijn als schaduwen. Leden
die naar de conventie in Adyar komen krij-
gen soms iets mee van dit innerlijke gevoel
van vrede en veiligheid, en ervaren de die-
pe vreugde van contact met een wereld die
voorbij de tijd ligt.

Iedere keer dat het bewustzijn een hoger
niveau bereikt van vrede, goedheid en har-
monie, vindt er een soort transformatie
plaats, waarvan het individu zich al dan
niet bewust is. Het bewustzijn begint te
reageren op fijnere trillingen, zonder weer-
stand te bieden, totdat tenslotte de grovere
trillingen niet meer binnen kunnen komen.
Zoals een aloud Sanskriet vers het formu-
leert: “Hij die contact legt met het godde-
lijke, wordt innerlijk en uiterlijk zuiverder,
hoe zijn huidige situatie ook is.”

Mentale compartimenten

De menselijke neiging om onze ervaringen
in hokjes te stoppen is zowel de oorzaak
van ernstige problemen als van onmacht
om daarmee om te gaan. Als er mentale
hokjes zijn, lijkt ieder probleem een apart
probleem te zijn, alsof het in zijn eentje
bestaat, niet verbonden met andere zaken
die even belangrijk zijn. Onlangs vroeg een
criticus, schijnbaar gefrustreerd en boos,
zich af waarom de Theosophical Society
haar hulpbronnen niet mobiliseert om ter-
rorisme te bestrijden, dat volgens hem het
grootste probleem is in de huidige wereld.
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Waarom bevordert de Society activiteiten
zonder enige praktische relevantie, zoals
het beleggen van conferenties, het aan-
moedigen van studie, enzovoort?

Deze correspondent heeft klaarblijkelijk
niet serieus nagedacht over wat terrorisme
is. Terrorisme wordt gedefinieerd als het
gebruik van intimidatie om extreme angst
op te roepen, en ook als het gebruik van
methoden om regeringen, gemeenschap-
pen en andere groepen onder druk te zet-
ten. Daarom kan terrorisme niet gelijkge-
steld worden met alleen maar het gooien
van een bom of een handgranaat in een
menigte, noch met het ontvoeren van een
kind of het kapen van een vliegtuig. Terro-
risme wordt in vele gedaanten om ons
heen straffeloos uitgeoefend, omdat alleen
bepaalde manieren om hevige angst en let-
sel te veroorzaken gezien worden als ver-
werpelijk.

Talloze mensen, of zij nu onschuldig of
schuldig zijn aan een misdaad, worden da-
gelijks wereldwijd geterroriseerd door de
politie of het leger die schuldbekentenis-
sen af wil dwingen, vervalst bewijs wil ver-
krijgen en hun immorele doelstellingen wil
bereiken. Dit is geïnstitutionaliseerd terro-
risme dat voortdurend toegepast wordt
door degenen die macht hebben om hun
eigen doelen te realiseren. Precies zo ter-
roriseren leraren hun leerlingen op talloze
scholen overal ter wereld en treiteren
oudere leerlingen op hun beurt de jongere
leerlingen. Soms worden gevoelige jonge-
ren zelfs tot zelfdoding gedreven vanwege
onverdraaglijke pijn, angst en vernedering.
Soms martelt de jongere, die deze les ge-
leerd heeft, op zijn beurt anderen die
kwetsbaar zijn. Vrouwen die economisch
afhankelijk zijn, huisbedienden in vreemde
landen en anderen die weinig of geen mo-
gelijkheden tot zelfverdediging hebben
worden systematisch gedwongen te ge-
hoorzamen door diegenen die macht over
hen hebben. Zij worden verplicht tot het
vervullen van onredelijke eisen, het ver-
dragen van fysiek en seksueel geweld. Dit
is ook een chronische vorm van terrorisme
waaraan heel weinig te doen valt, omdat

het probleem te wijdverbreid en te inge-
wikkeld is.

Daarnaast is er het terrorisme dat wordt
uitgeoefend op miljoenen hulpeloze die-
ren. Nu de mens zelfs grote, woeste dieren
de baas geworden is, verbeeldt hij zich dat
hij het recht heeft om ze te mishandelen,
ze te dwingen onnatuurlijke kunstjes op te
voeren in het circus, levenslange marteling
te doorstaan in intensieve dierhouderijen
of wedstrijden te lopen ter vermaak van
luie mensen, tot zij eraan kapotgaan.

Zogenaamd terrorisme is maar een voor-
beeld van het kwaad dat veroorzaakt wordt
door een gevoel van macht. Helaas geven
de meeste mensen toe aan dat soort kwaad
wanneer zij zelfs maar een beetje macht
kunnen uitoefenen over een dier, een
zwakker mens of een gemeenschap. Er
bestaat een psychologische drang om
macht te misbruiken teneinde anderen te
vernederen en te onteren, waartegen mo-
reel zwakke maar anderszins krachtige
mensen bijna geen weerstand kunnen bie-
den. Dit gevoel van macht is alleen maar
egoïstische bevrediging die voortkomt uit
een economische voorsprong, technologi-
sche vaardigheid, bezit van een goed stel
hersens of uit politieke, administratieve,
bestuurlijke en andere ‘hogere’ maatschap-
pelijke posities die het mogelijk maken an-
deren te commanderen.

Het is niet logisch te denken dat de sen-
sationele manieren waarop macht mis-
bruikt wordt tegenwoordig verschrikke-
lijker en kwetsender is dan de aanhouden-
de onderwerping via terreur van mensen in
tehuizen, gevangenissen, ongecontroleerde
fabrieken, van dieren in circussen enzo-
voort. Door alles in hokjes te stoppen en te
fragmenteren, wordt de terreur die gena-
deloos uitgeoefend wordt op miljoenen
levende wezens, zowel op mensen als op
dieren, gemakkelijk genegeerd en wordt
één bepaalde manier van angst aanjagen
gezien als van overheersend belang. Of
terreur nu door machtige regeringen wordt
uitgeoefend of door nietige mensen die
weten hoe ze een spoorlijn moeten vernie-
len of die een bom weten te bemachtigen
en die in een school gooien, in feite is het
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de manifestatie van de corruptie die het
menselijk denkvermogen vervormt wan-
neer het om macht gaat. De uitdrukking
dat macht corrumpeert is relevant in een
groot aantal situaties die gewoonlijk niet
als zodanig doorzien worden.

Mentale hokjes zijn ook handig als ma-
nier om andere dingen te vergeten die, als
er serieus over nagedacht werd, een revo-
lutie in de wereld teweeg zouden kunnen
brengen. Stoppen wij immers niet de voor-
werpen die vragen om mededogen en sym-
pathie in hokjes? De recente aardbeving in
Sumatra en de tsunami die verwoestingen
aanrichtte in verscheidene landen riep na-
tuurlijk wereldwijd sympathie op en mee-
levende hulpacties. Ongewone gebeurte-
nissen zoals deze brengen het denkvermo-
gen in een toestand van waakzaamheid.
Tegelijkertijd roept het feit dat jaar in jaar
uit miljoenen kinderen met honger naar
bed gaan en mensen sterven aan onder-
voeding bijzonder weinig reacties op. Hoe
veel mensen nemen de moeite om kennis
te nemen van de voortdurende tragedies in
de wereld en zijn daardoor voldoende ge-
roerd om wat van hun eigen pleziertjes en
comfort op te offeren? De tsunami veroor-
zaakt opwinding; chronische honger en
dood door ondervoeding doen dat niet.
Wij moeten ook vaststellen dat het aantal
mensen dat sterft als gevolg van hetgeen
‘terreur’ genoemd wordt, veel kleiner is
dan het aantal mensen die hun hele leven

hevige angst ervaren, die moeten leven met
een gewelddadige man of vrouw, een wre-
de meester of onderdrukkende autoritei-
ten.

Het werk van de Theosophical Society is
beslist niet het omgaan met problemen die
iemand misschien in een hokje stopt met
het etiket ‘belangrijk’, maar haar werk is
om licht te werpen op het veel diepere pro-
bleem van een nieuw soort verhoudingen
waarin macht geen rol speelt – behalve het
dienen van anderen die noodlijdend zijn of
onderdrukt – en vandaar dat sympathie en
mededogen een allesomvattend werkter-
rein hebben.

Het serieuze denkvermogen, begaan met
het beëindigen van het gebruik van angst
om anderen in de menselijke samenleving
te overheersen, uit te buiten en te kwetsen,
moet zich afvragen waarom het naar macht
streeft en ervan geniet die te gebruiken.
De zucht naar macht is het grote pro-
bleem, en niet terreur, en macht bedwelmt
naarmate het vaker uitgeoefend wordt.

Misschien is de mens fundamenteel zwak
en is er op een of ander onbewust niveau
het verlangen om het gevoel van machte-
loosheid te compenseren of teniet te doen.
Dit ziet men steeds meer in de moderne
samenleving, die zo beangstigend georga-
niseerd is, zo ingewikkeld en beklemmend
dat het individu zich hulpeloos gaat voelen.
Is dit misschien de reden dat geweld in
iedere vorm – vrouwenverkrachting, kin-
dermishandeling, alomtegenwoordige
wreedheid uitgeoefend op dieren en onge-
voeligheid ten opzichte van de natuur –
aan het toenemen is?

Uit: The Theosophist, februari 2005
Vertaling: A.M.I.
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De zucht naar macht is het grote
probleem, en niet terreur, en macht

bedwelmt naarmate het vaker
uitgeoefend wordt.
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