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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theosofische Vereniging in Nederland de
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door H.P.
Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier te

Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld.

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aan-
gesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat
ze de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven,

dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bij-
een willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waar-
heden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door
het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waar-
heid gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven
en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de

moeite waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autori-
teit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele

studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moe-
ten zijn op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen
die intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als
hun plicht beschouwen. Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van
deze af te straffen. Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke

Wijsheid. Zij geven er de voorkeur aan religies te bestuderen in plaats van deze
te veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van men-

sen ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord.

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke reli-
gie en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theosofie
biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolu-
tie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste

plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller
en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theosofie geeft de we-
reld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien
als zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daar-
van. Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun ver-

borgen betekenis te ontsluieren, en aldus de juistheid ervan aan het
denkvermogen aan te tonen zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de

ogen van de intuïtie.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en theoso-
fen trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.



Is ons egoïsme ingeworteld?
– Radha Burnier

In contexten waar het essentiële werk
van de T.S. en de betekenis van het

woord ‘theosofie’ besproken worden,
rijst soms de vraag of de mens volledig

altruïstisch kan zijn, of dat zelfzucht
aangeboren en onvermijdelijk is. Er zijn

altijd wat luie mensen die niet bereid
zijn de uitdaging van verandering onder

ogen te zien en die heel beslist verklaren
dat de mens altijd zelfzuchtig zal zijn.

Het uitvloeisel is dat oorlogen en conflic-
ten nooit zullen eindigen op aarde, noch

de uitbuiting van materiële en niet-ma-
teriële hulpbronnen door de mens. Van-

zelfsprekend is zo’n standpunt volkomen
tegengesteld aan de theosofische le-

ringen, die een toekomst voor de mens
aangeeft van spirituele vervolmaking, die

de allerhoogste deugden manifesteert.
In feite is iemand die volkomen pessimis-

tisch is niet geschikt om zich aan te mel-
den als lid van de Theosofische

Vereniging, omdat dit impliceert dat
men het doeleinde onderschrijft om een

kern van universele broederschap te
vormen. Het is de bedoeling dat zo’n

kern zich uitbreidt tot een wereldwijde
menselijke broederschap, die leeft in sa-

menwerking en onderling vertrouwen en
die dus oorlog, geweld en zelfzuchtig

strijd met elkaar voeren afzweert.

Een onderzoek naar hoe egoïsme en haar
onafscheidelijke schaduw, lijden, ontstaan,
kan tot op zekere hoogte helpen om een
en ander te verhelderen. In De Mahatma
Brieven wordt gezegd dat er geen kwaad
bestaat in de Natuur; de menselijke natuur
die gemeen geworden is door zelfzucht is
de enige bron van alle kwaad. Dan kan
men zich afvragen hoe het menselijk denk-
vermogen bezoedeld wordt door zelfzucht.
Hoe kan het zichzelf bevrijden en net als
de rest van de Natuur vrij worden van het
kwade en dus van lijden? Dit moet klaar-
blijkelijk beginnen met een erkenning van
het immense kwaad dat gedaan wordt
doordat men de illusie heeft een afgeschei-
den bestaan te leiden, wat leidt tot zelf-
zuchtige daden.

In zijn lezingen over de Bhagavad Gita

stelt T. Subba Row dat de Logos (het
Griekse equivalent van Isvara) de eerste
Ego is in de cosmos. In de boezem van het
Onbekende en het Onkenbare Para-
brahman bestaat tijdens pralaya in latente
toestand een centrum van spirituele ener-
gie dat te voorschijn komt als de Logos, de
eerste Kenner of Ego, ten tijde van cosmi-
sche activiteit. Elk ander ego of zelf is
slechts een afspiegeling of manifestatie van
het licht en de energie van de Logos.

Dit denkbeeld van de Logos als de oor-
spronkelijke Kenner komt ook voor in de
Yoga-Sutra’s van Patanjali (I.24) waarin
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Isvara beschreven wordt als een speciaal
soort purusha of Wezen, dat niet geraakt
wordt door beperkingen waaraan mindere
wezens onderworpen zijn. Zoals Subba
Row zegt: ‘Het is de ene bron van alle ener-

gie in de cosmos en de basis van alle takken
van kennis en bovendien, het is als het ware

de Boom des Levens, omdat het chaitanya
(bewustzijn), dat de hele cosmos belevendigt,

eruit voortkomt.’
De aanwezigheid van het licht of bewust-

zijn van de Logos en van zijn energie in
alle manifestaties betekent dat de
oorspronkelijke Kenner of Ego overal aan-
wezig is, zij het onduidelijk weerspiegeld
op het niveau van het menselijk verstand.
Het is het Zelf van alle wezens, dat het
overweldigende gevoel oproept van ‘zijn’
dat de universele ervaring is van zelf-be-
wustzijn in het menselijk bewustzijn. Naar-
mate het denkvermogen zich ontwikkelt in
de loop van de evolutie, groeit ook het be-
wustzijn dat men een zelf is, afgescheiden
van anderen. Op het laagste niveau is het
ene leven relatief ongedifferentieerd, maar
naarmate men hoger stijgt op de evolutie-
ladder nemen differentiatie en ‘individuali-
teit’ toe, en vormen zij, volgens Subba
Row, ‘dat centrum of ego dat leidt tot alle
mentale en fysieke vooruitgang die wij zien
in het proces van cosmische evolutie.’

Alle grote spirituele leraren hebben ge-
zegd dat het ‘idee’ van het zelf een grote
misleiding is; het idee van het zelf is niet
het zelf in de ware zin, die, zoals hierboven
al gezegd is, een afspiegeling is van Isvara
of de Logos.

Aan de andere kant is het een beeld dat
opgebouwd wordt door mentale processen
die geconditioneerd zijn door ervaringen
en reacties en dat over het verborgen zelf
heengelegd wordt. Het echte Zelf, dat de
basis is van individualiteit in de hoogste

zin, behoort niet aan iemand toe. Het is
het universele licht en is wel vergeleken
met maanlicht, weerspiegeld in talrijke
poelen, vijvers, meren, in de wateren van
rivieren en in de zee. ‘Zie hoe, zoals de
maan weerspiegeld wordt in de rustige gol-
ven, alaya weerspiegeld wordt door klein
en groot, afgespiegeld in de allerkleinste
atomen, maar toch niet het hart van alles
bereikt’ (De Stem van de Stilte). Ons ver-
beelden dat het ‘van mij’ is of ‘mij’ brengt
ons alleen maar in verwarring.

Een van de grootste uitdagingen van het
leven is het loslaten van het gevoel van
trots dat we krijgen door te geloven in de
realiteit van ons eigen idee van zelf. San-
karacharya schreef: ‘Dag na dag moet gij
trots loslaten.’ Zoals Aan de Voeten van de

Meester het zegt: ‘Uw verstandslichaam
wenst zich hooghartig van anderen af te

scheiden en verlangt een hoge dunk van zich-
zelf te hebben en anderen gering te schatten.

Zelfs als gij het van wereldse zaken hebt afge-
keerd, tracht het nog naar zichzelf toe te re-

kenen. Het hoopt u te doen denken aan uw
eigen vooruitgang, in plaats van te denken

aan het werk van de Meesters, en aan het
helpen van anderen… Gij zijt dit denkver-

mogen niet, maar het is aan u het te gebrui-
ken.’ Juist met dit zelfde denkvermogen
kunnen wij zien dat zelfzucht en lijden
synoniem zijn, dat de hele mensheid snel
voortgang kan maken naar een hoger leven
zodra dit besef eenmaal duidelijk is aan
het bewustzijn.

Zelfzucht is een veelkoppig monster. Zij
kan zich voordoen als een willen neerkij-
ken op anderen, tekortkomingen in hen
ontdekken, kritiek hebben en wedijveren.
Onze trots neemt toe door onszelf te ver-
gelijken met anderen en ons te verbeelden
dat zij niet onze gelijken zijn. Ook jaloezie
is niets anders dan het ingebeelde zelf dat
begeert wat het denkt dat het niet heeft
terwijl anderen er wel van genieten. Het is
ook zelfmedelijden, het genoegen dat wij
beleven aan het medelijden hebben met
onszelf terwijl duizenden anderen in een
veel ergere situatie verkeren. Wij zijn niet
in een positie om de ontelbare vormen op
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te noemen die het veelkoppige monster
aanneemt.

Daar de evolutie zelf individualiteit ont-
wikkelt is hier toch zeker niets mis mee.
Aan de andere kant, aangezien de Logos
het oercentrum is van bewuste energie, de
opperste Kenner, is het ook een zegen om
de ontvanger te mogen zijn van zelfs het
afgespiegelde licht ervan. Wij zijn de tem-
pel van God, onze harten zijn het heilig-
dom waarin dat licht vervat is; dit is de
hoop op eeuwig leven. ‘De ziel van de
mens is onsterfelijk en zijn toekomst is de
toekomst van iets waarvan de groei en de
pracht geen grenzen kennen’, is één van de
grote waarheden van de theosofie. Laat
ons proberen te beseffen dat dit innerlijk
weerspiegelde licht ons begiftigt met een
unieke pracht, ook al zijn er myriaden an-
deren waarin hij ook zijn licht stort. Het is
niet iets om trots op te zijn, maar iets om
te aanbidden. “Geleidelijk aan, terwijl u
kijkt en aanbidt, wordt zijn licht sterker.
Dan weet u dat u het begin van het pad ge-
vonden hebt. En wanneer u het einde ge-
vonden hebt, zal zijn licht plotseling het
Oneindige Licht worden” (Licht op het

Pad).

Lopen zonder krukken

Volgens de theosofische filosofie zal de
mens in de loop van zijn vooruitgang ge-
noeg intuïtie moeten ontwikkelen om niet
alleen de structuur en de krachten van het
fysieke universum te begrijpen, maar ook
zijn doel en plaats in het totaal van het be-
staan, dat behalve het fysieke vele subtie-
lere dimensies omvat. Hij moet leren
begrijpen wat de Natuur van plan is met de
mensheid en waar zij de mensheid heen zal
brengen, op haar eigen tijd. De rol van de
mens is een medewerker en een helper te
worden bij het uitvoeren van het Plan van
de Natuur voor het ontvouwen van eigen-
schappen die latent en tot nu toe nog niet
herkend liggen te sluimeren in de diepten
van het menselijk wezen.

Machtige Leraren die het Pad betraden
voor het grootste deel van de mensheid –
de Boeddha’s en andere ontwaakte indivi-
duen – hebben steevast geweigerd krukken

te geven aan mensen die het spirituele pad
willen volgen, maar die niet zelfstandig wil-
len zijn. Gautama Boeddha sprak de be-
roemde woorden ‘Weest uzelf een lamp’.
In de Adyar Pamphlets, New Series No. 3
met dezelfde titel, heeft de geleerde auteur
aangegeven hoe hetzelfde advies verstrekt
is vanuit Hindoe, Christelijke, Jain en an-
dere bronnen, daarmee een voorbeeld ge-
vend van de waarheid die schuilt in de
aloude opvatting dat alle wijzen spreken
over dezelfde waarheden. Zij willen alle-
maal dat mensen zelf beseffen dat het Plan
van Manifestatie voortkomt uit het Godde-
lijk Denkvermogen, door hun eigen ontlui-
kende eigenschappen te oefenen. Zij
willen geen kant-en-klare instructies geven
die gehoorzaamd moeten worden. Aan de
andere kant is al hun advies erop gericht
‘intelligentie op te wekken’.

In de eerste brief die de heer A.O.
Hume ontving van KH, schreef laatstge-
noemde:

‘Wij stemmen er niet in toe u te gidsen. Wat
wij ook kunnen doen, wij beloven u toch al-

leen maar de volle maat te geven van hetgeen
u verdient. Verdient u veel, dan zullen wij eer-

lijke debiteuren zijn; verdient u weinig, dan
kunt u alleen een compensatie verwachten.

Dit is niet alleen een tekst uit het werkboek
van een schooljongen, ook al klinkt het zo,

maar alleen de onhandige verwoording van
de wet van onze orde en die kunnen wij niet

overstijgen.’
C.W. Leadbeater kreeg een soortgelijke

boodschap. De leraar was niet bereid om
de discipel te ontlasten van zijn plicht de
dingen zelf te overdenken en te leren van
zijn eigen ervaringen. Met betrekking tot
de Stichters van de TS, HPB en HSO,
merkten zij op: ‘Wij laten hen het zelf uit-
zoeken.’
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Sommige mensen die dit niet begrijpen
hopen dat zij voorgetrokken worden via in-
structies en bevelen, terwijl er andere ge-
vallen zijn van mensen die geloven dat zij
voortdurend instructies krijgen en geleid
worden door hoog geëvolueerde wezens.
Zij ontvangen talloze berichten. Zij zijn
uitgelaten door het geloof dat zij de uitver-
koren kanalen zijn voor communicatie
vanaf de hogere gebieden.

Zulk geloof kan het resultaat zijn van
aanhoudend wensdenken: wat verbeeld
wordt als begeerlijk wordt waargenomen
als realiteit. Een sterk verlangen om dicht-
bij een Meester te zijn schept een sterke
gedachtevorm – misschien dat men zelf on-
derwijs ontvangt van de Meester of een
groot wezen – en men voedt deze gedach-
tevorm voortdurend door mentale herha-
ling van de gewenste gebeurtenis. Het
eindigt met het zien van onze eigen ge-
dachtevorm als een onafhankelijke entiteit.
Zo ziet een volgeling van Rama of Krshna
zijn geliefde godheid en ziet een volgeling
van Kwan Yin of de Maagd Maria de vorm
die geschapen is door zijn of haar eigen
denkvermogen. Anderen zien of horen al-
lerlei andere Meesters.

In zulke gevallen komt de vraag niet op
waarom iemand zelf het uitverkoren voor-
werp zou worden van de voortdurende
aandacht, leiding, zegen enzovoort van een
Meester of godheid. De misleiding is zo
bevredigend voor het denkvermogen en de
emoties en versterkt het egogevoel zo vaar-
dig, dat vragen onwenselijk zijn. Het cruci-
ale feit dat iemand moet verdienen wat hij
krijgt door een leven van zelfloosheid en
dienstverlening en dat compensaties die te-
recht zijn vanzelf zullen volgen, wordt uit
het oog verloren.

Dit zijn de subtiele verleidingen waarte-
gen de serieuze aspirant zich moet wape-
nen. Zelfs de hoogste Meesters met grote
vermogens mogen geen universele wetten
overtreden en zoals KH aan Hume schreef,
de wet is dat men moet verdienen waar
men naar zoekt, niet voor zichzelf, maar
omdat het goed is. Daarom is alles wat
men moet doen ‘het leven leven’ en uiterst
waakzaam zijn in het observeren van het
egoïstische zelf dat op subtiele en verleide-
lijke manieren naar boven komt.

Uit: The Theosophist, juni 2003
Vertaling: A.M.I.
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Uniekheid in tijd en uitdrukking
is de waarde van vorm.

Deze is waardevol omdat hij vergankelijk is
als een bloem die bloeit en verwelkt,

maar die niettemin het eeuwige karakter
van alle bloemen en van al het leven

tot uitdrukking brengt.
Het is de waarde van het moment,

waarin de tijdloze eeuwigheid aanwezig is.
Het is de waarde van de individuele vorm,
waarin het oneindige wordt geopenbaard.

Lama Anagarika Govinda



Goddelijke wetmatigheid;
evolutie
– Geoffrey Farthing

Dit artikel is deel 2 (van 6) uit: “De ge-

weldige positieve ontwikkelingsmogelijk-
heden van Theosofie”, Blavatsky-lezing

gehouden in Winchester op 29 juli 2001
tijdens de Zomerschool van de Engelse

afdeling van de Theosophical Society.

De Derde Ontwikkelingsmogelijkheid:
GODDELIJKE WETMATIGHEID

We worden allemaal op een bepaalde tijd
geboren bij bepaalde ouders die op een be-
paalde plaats leven in een bepaald land.
We behoren tot een bepaalde nationaliteit
en religie en komen begiftigd met be-
paalde persoonlijke talenten of tekortko-
mingen in deze wereld, als man of vrouw,
geboren in een huis van rijkdom of ar-
moede, bij ouders die ontwikkeld zijn en
verfijnd, of juist het tegenovergestelde.
Deze plaats waar we geboren worden ligt
ergens op de oppervlakte van de planeet.

Wanneer we oud genoeg zijn zullen we
naar de hemel kijken en daar soms iets van
de eindeloze ruimte en de menigte sterren
zien. Wanneer we nog ouder zijn zullen we
misschien de gigantische omvang van die
ruimten ontdekken. We zullen leren dat
het hele uitgebreide wereldplan al sinds
onheuglijke tijden, gerekend in termen van
aardse jaren, aan de gang is. Maar nu ligt
het daar allemaal voor je; op een of ander
miraculeuze wijze is het hele grenzeloze
heelal, periodiek “het speelveld van talloze
Heelallen die zich onophoudelijk manifes-
teren en verdwijnen...” (zie de Proloog van
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De Geheime Leer, deel I (G.L.I)) blijven
bestaan.

De lering van de Oude Wijsheid is dat
zowel onze eigen individuele zaken als die
van het grenzeloze universum allemaal ge-
regeld worden volgens een universele of
goddelijke wet. Wanneer de wet specifiek
op mensen toegepast wordt, duidt men
haar aan als de Wet van Karma, maar het
is niettemin altijd een aspect van de uni-
versele Goddelijke Wet, waarover H.P. Bla-
vatsky het volgende te zeggen heeft:

...wij beschouwen het als de grondwet van

het heelal, de bron, oorsprong, basis van alle
andere wetten die in de hele natuur bestaan.

Karma is de nooit falende wet die het gevolg
aan de oorzaak aanpast, op de fysieke, men-

tale en geestelijke gebieden van het zijn. Daar
geen enkele oorzaak, van de grootste tot de

geringste, van een cosmische verstoring tot
aan een handbeweging, zonder het bijbeho-

rende gevolg blijft, en daar het gelijke het ge-
lijke voortbrengt, is karma die ongeziene en

ongekende wet die ieder gevolg wijs, intelli-
gent en rechtvaardig aan zijn oorzaak aan-

past en naar de veroorzaker terugvoert.
Hoewel zelf onkenbaar, is de werking waar-

neembaar. (Zie De sleutel tot de theosofie,
p.185-86)

De wijze waarop zij werkt is dat er een
eindeloze stroom van gebeurtenissen is
door de tijd heen, waarbij alles in die
stroom bepaald is door wat eraan vooraf
ging. In deze zin is het de wet van oorzaak,
van handeling en ook van gevolg. Alles in
de Cosmos, en daar horen ook wij toe, is
een gevolg van oorzaken die in het verle-
den geschapen zijn. Al onze handelingen
worden oorzaken voor toekomstige gevol-
gen. Net zoals het universum en alles wat
zich daarin bevindt blijft bestaan gedu-
rende perioden van tijd die lang genoeg
zijn om alles wat zich daarin bevindt zijn
functie in het totale proces te laten vervul-
len, zo leven ook mensen, dieren en plan-
ten lang genoeg om hun deel bij te dragen
aan het gehele plan. In het geval van de
mens kan deze periode variëren, afhan-

kelijk van vele factoren, zoals zijn gezond-
heidstoestand enzovoort, maar deze facto-
ren zijn zelf weer het gevolg van oorzaken
die in het verleden geschapen zijn.

De lering stelt ondubbelzinnig dat vol-
gens de wet wij en onze omstandigheden
allemaal bepaald zijn als een samenvattend
resultaat van wat we in het verleden ge-
daan hebben. Wat we gedaan hebben heeft
ook verband met onze relaties met andere
mensen: onze naaste familie, de vrienden
en kennissen, de religieuze groep waartoe
we behoren, ons land, ons ras. Deze schep-
pen allen op zich hun eigen karma waarvan
wij in zekere mate de erfgenamen zijn.
Hoewel we allemaal verantwoordelijk zijn
voor wat ons in ons leven overkomt, hangt
dit niet alleen af van ons eigen handelen
maar ook van dat van de groep waartoe wij
behoren. Alweer volgens de Wet zijn de
omstandigheden van onze geboorte en
onze ouders allemaal van tevoren bepaald,
evenals onze fysieke constitutie die gevoe-
lig of juist ongevoelig kan zijn voor be-
paalde ziekten.

Alles wat ons in ons leven overkomt zou
men misschien hebben kunnen beschou-
wen als lot, voorzienigheid, zelfs geluk of
toeval, dat ons door een of andere over-
heersende Macht willekeurig toebedeeld
is, maar de grote lering zegt ons iets heel
anders, namelijk dat, of we ons er nu van
bewust zijn of niet, alles wat ons overkomt
het gevolg is van wat we gedaan hebben.
Bij dat ‘doen’ hoort ook ons denken en
voelen. De Wet is van een volmaakte
rechtvaardigheid. We krijgen wat we ver-
dienen, niet meer of minder. Deze verdien-
sten kunnen echter in zekere mate
verzacht worden zowel door onszelf in ons
huidige handelen als door de groepen
waartoe we behoord hebben: we kunnen
niet ontsnappen aan het Karma van die
groep, maar als lid van die groep dragen
we er ook zelf aan bij.

Het weldadige aspect van deze ontwikke-
lingsmogelijkheid is de volmaakte recht-
vaardigheid ervan. De wet houdt rekening
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met de mate van onze onrijpheid en van
onze motieven bij alles wat we doen. De
karmische gevolgen van de handelingen
van een kind zullen verschillen van gelijk-
soortige handelingen van een verantwoor-
delijke volwassene.

Dit is misschien moeilijk te begrijpen,
aangezien gezegd wordt dat de Wet op
wijze, intelligente en evenwichtige wijze
elk gevolg aan zijn oorzaak aanpast. Hoe
kan een universele wet wijs of intelligent
zijn? Het antwoord ligt in het levend zijn
van alles, of dat nu het leven is van een
sub-atomair deeltje of van een groot we-
zen. Het wezenlijke zijn van alle dingen
schuilt niet in hun objectieve maar in hun
innerlijke toestand, in de subjectieve we-
relden.

De grote wezens die, om zo te zeggen, de
Wet uitvoeren zijn collectieve wezens, sa-
menbundelingen in termen van bewustzijn,
kennis en ervaring van vele, vele levens op
alle niveaus van ontwikkeling. Zij manifes-
teren echter een vereende intelligentie of
één enkel bewustzijn, op een niveau dat
overeenkomt met hun ontwikkeling. Deze
grote wezens functioneren door middel
van ondergeschikte entiteiten op lagere
hiërarchische niveaus die op hun beurt het
ordenend principe van het universum vor-
men. Hun handelen als totaal is de Wet in
werking, maar zij zijn er zelf ook aan on-
derworpen. Door de voortdurende cyclus
van de processen van de Natuur zijn deze
wezens erfgenamen van een enorm uitge-
breide ervaring die zich uitstrekt over on-
voorstelbaar lange tijdsperioden. Het is
deze verzamelde ervaring die hun hande-
len conditioneert of regelt bij het ordenen
der dingen. Zij zijn de uitvoerders van de
Wet, of van de wetten waaraan de Natuur
in al haar collectieve activiteiten onderhe-
vig is.

De vaste werking van de Wet, waarmee
wij onontkoombaar te maken hebben,
geeft ons de verzekering dat uiteindelijk al-
les goed zal komen. Zoals een oude hymne
stelt: “God voert zijn doelstelling uit”, en

volgens de Oude Wijsheid is die doelstel-
ling het evolutionaire proces voor alles en
iedereen, een reis naar vervolmaking die in
fasen verloopt. Wij zijn deel van dat pro-
ces.

Nogmaals, een direct aspect van de Wet
voor ieder van ons is niet alleen dit ver-
trouwen dat alles uiteindelijk goed zal ko-
men, maar het geeft ieder van ons
zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.
In het licht hiervan worden we, in de mate
dat we dat kunnen aanvaarden, innerlijk
volwassen wezens, die bewust hun rol spe-
len in de altoos doorgaande reis van de
Natuur.

Een belangrijk inzicht wat betreft de toe-
passing van de Wet op de menselijke om-
standigheden is het volgende:

De wegen van karma zouden ook niet
ondoorgrondelijk zijn als de mensen geza-
menlijk en in harmonie zouden handelen,
in plaats van in verdeeldheid en strijd.
Want onze onwetendheid over die wegen –
die een deel van de mensheid de wegen
der Voorzienigheid noemt, duister en in-
gewikkeld, terwijl een ander deel er de
werking van een blind noodlot en een
derde deel er alleen maar toeval in ziet,
zonder leiding van goden of duivels – zou
ongetwijfeld verdwijnen, als wij deze
slechts aan hun juiste oorzaak zouden toe-
schrijven. Met de juiste kennis, of in ieder
geval met de vaste overtuiging dat onze bu-
ren er evenmin naar streven om ons te be-
nadelen als wij de bedoeling zouden
hebben om hen kwaad te doen, zou twee-
derde van het kwaad van de Wereld in het
niet verdwijnen. Als niemand zijn broeder
kwaad zou doen, zou Karma-Nemesis noch
reden hebben om in actie te komen, noch
wapens hebben om mee te handelen. Het
is de voortdurende aanwezigheid in ons
midden van alle elementen van strijd en te-
genstelling en de verdeling van rassen, lan-
den, stammen, gemeenschappen en
individuen in Kaïns en Abels, wolven en
lammeren, die de belangrijkste oorzaak is
van de “wegen der Voorzienigheid”.
(G.L.I, p.714, TUP uitgave)
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De Vierde Ontwikkelingsmogelijkheid:
EVOLUTIE, LEVEN DAT
VOORTDUREND IN WORDING IS

De hele orde van de natuur toont een

voortgaande beweging naar een hoger leven.
Aan de werking van de schijnbaar blinde

krachten ligt een plan ten grondslag. Het hele
evolutieproces met zijn eindeloze aanpas-

singen is een bewijs daarvan. De onverander-
lijke wetten die de zwakke en krachteloze

soorten uitroeien om plaats te maken voor de
sterke, en die zorgen voor het ‘overleven van

de geschiktsten’, werken alle naar het grootse
doel toe, al zijn ze nog zo wreed in hun di-

recte werking. Juist het feit dat er aanpas-
singen voorkomen, dat de geschiktsten

inderdaad overleven in de strijd om het be-
staan, toont aan dat wat ‘onbewuste Natuur’

wordt genoemd in werkelijkheid een samen-
stel van krachten is, die worden gehanteerd

door half-intelligente wezens (elementalen),
die worden geleid door hoge planeetgeesten

(Dyan-Chohans). Deze laatsten vormen ge-
zamenlijk het gemanifesteerde woord van de

ongemanifesteerde LOGOS en vormen tege-
lijkertijd het DENKVERMOGEN van het

Heelal en zijn onveranderlijke WET. (G.L.I,
p. 304/5)

In de spirituele gebieden van het zijn is
er sprake van een continu en feitelijk eeu-
wigdurend levensproces, maar alle vormen
die door het leven gebruikt worden, van
mineraal tot mens, zijn slechts van tijde-
lijke aard en moeten derhalve eindig zijn.
Een eind wordt echter altijd gevolgd door
een begin in het voortdurende maar cycli-
sche proces.

In de Tweede Ontwikkelingsmogelijk-
heid zagen we de mens in een recht-
streekse verbondenheid met het
universum. Zijn bestaan is, zoals dat met
alles het geval is, onderworpen aan wetma-
tigheid en een aspect van de Wet is het
evolutionaire proces. Dit proces heeft vele
aspecten die ieder op hun eigen manier as-
pecten ten goede zijn. Zij werken op hun
eigen tijd en daarbij zijn factoren betrok-
ken die verband houden met de innerlijke

werelden maar die nog niet erkend worden
in moderne filosofieën. Bij de problemen
van het kwaad gaat het om het herstel van
het universele evenwicht en om dat aspect
van de Wet wat betrekking heeft op oor-
zaak en gevolg. Alles wat bestaat is zoals
het is als gevolg van wat eraan vooraf ging.
Er zijn altijd antecedenten voor alles.

De menselijke levensduur varieert. Het
is een cyclus binnen een grotere cyclus in
het evolutionaire proces dat op allerlei ni-
veaus plaatsvindt. De vooruitgang van het
hele mensenrijk hangt, in zijn totaliteit, af
van de inspanningen en de prestaties van
de leden ervan. Deze zijn eindeloos geva-
rieerd: zij omvatten bijvoorbeeld een groot
scala aan mentale processen op een be-
paald niveau, tot aan het meest eentonige
fysieke werk toe; deze zijn allemaal nodig
voor het overleven van de soort. Deze acti-
viteiten leveren een rijke ervaring op, de
vruchten van het leven. De gezamenlijke
individuele ervaringen zijn tevens die van
het ras als geheel. Zolang het ras blijft be-
staan, gaat deze ervaring voortdurend
verder en wordt verzameld en opgeslagen
in het cosmische geheugen.

Veel ervaringen worden opgedaan bin-
nen relaties, tussen individuen onderling
dan wel tussen het individu en de omge-
ving. In theosofische termen zijn beide
soorten complex vanwege hun gevolgen in
de innerlijke werelden, bij de mens in het
bijzonder vanwege de gevolgen op zijn in-
nerlijke beginselen, die allemaal gewijzigd
worden door ervaring. Alles in de Natuur
heeft ook zijn innerlijke beginselen, in
mindere of meerdere mate ontwikkeld,
hetzij actief of sluimerend.

Evolutie is het proces van het zich voort-
durend verbeteren van levensvormen om
zichzelf geschikt te maken om steeds meer
van de ontwikkelingsmogelijkheden van de
geest tot uitdrukking te brengen. De zich
verbeterende vormen zijn in feite een uit-
drukking van de ontwikkeling van de Mo-
nade. Van nature verandert noch groeit de
Monade, die een weerspiegeling van het
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absolute in het bestaan, ofwel het Ene in
Manifestatie is. Het zijn de vormen, die
door de Monade van energie voorzien of
bezield worden en door middel waarvan de
Monade zijn eigen onbeperkte kenmerken
of eigenschappen tot uitdrukking brengt of
manifesteert, die moeten groeien of zich
uitbreiden, zowel in omvang als in com-
plexiteit. De hele Natuur heeft haar eigen
‘vorm’aspect; de geest ervan is het ‘Leven’
zelf.

Het zijn louter de eisen die het bestaan
zelf stelt welke er op lange termijn, wan-
neer de tijd ervoor rijp is, voor zorgen dat
vormen groeien, uitdijen, zich ontwikkelen,
op alle manieren die nodig zijn. Deze groei
wordt enerzijds gerealiseerd doordat er
talrijke ervaringen opgedaan worden en
anderzijds doordat er ‘inspanning’ verricht
wordt. Levende vormen ontwikkelen zich

door inspanning; daardoor groeien niet al-
leen spieren, maar ook het denkvermogen.
Beide hebben training nodig.

In onze openingsparagraaf bij deze
Ontwikkelingsmogelijkheid wordt de zin
“het overleven van de meest geschikte” ge-
bruikt. Deze zin is veelbetekenend en be-
vat een les voor ons allen. Door overleven
kan het proces van geschikt maken functio-
neren. Dit proces is op ons allen van toe-
passing. De moraal is dat wij, leven na
leven, hier op aarde leven om te leren, pas-
sief door ervaring en vaak door lijden,
maar actief door inspanning te leveren in
de omstandigheden waarin we ons bevin-
den. Gemakkelijke levens zijn in evolutio-
nair opzicht niet-productief.

Nu we hierop gewezen zijn is de rest aan
ons.

Vertaling: Louis Geertman

Theosofia 106/2 � april 2005 55

Er is in ieder van ons, in ons diepste wezen,
een krachtige aspiratie naar het spirituele aanwezig,

maar er zijn ook altijd talrijke verlangens
die geheel en al in strijd zijn met en

schijnbaar tegengesteld aan deze aspiratie,
aan dit Verlangen.

Als we deze verlangens ontkennen,
als we ze niet willen zien, als we een moreel oordeel
over hen vellen, blijven ze hangen in ons onbewuste

en verhinderen ze ons de geringste vooruitgang
te maken op het spirituele pad.

Danielle Audoin
Een benadering van theosofie



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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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.



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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H.P. Blavatsky,
medium of middelaar?
– Boris de Zirkoff

De mening van bepaalde kritieken die aan H.P. Blavatsky de eigenschap van een me-

dium hebben toegedacht en die haar occulte verschijnselen hebben geïnterpreteerd

als zijnde voortgekomen uit de trances van een medium, is gebaseerd op onwetend-

heid van de betrokken factoren en op een oppervlakkig oordeel over uiterlijke schijn.

Het is zeker waar dat bepaalde verschijnselen die door H.P. Blavatsky zijn voortgebracht
lijken op de verschijnselen die door authentieke mediums worden veroorzaakt, maar die
schijnbare overeenkomst kan vergeleken worden met dat wat zich afspeelt tussen twee
personen, van wie er één door de straat loopt omdat hij dat wil en het zich voorgenomen
heeft, terwijl de ander slaapwandelt en zich voortbeweegt zonder dat hij zich bewust is
van wat er gebeurt. Toch lopen ze allebei door de straat!

Er bestaat dus een duidelijk onderscheid in het occultisme tussen een gewoon medium
– meestal een ongelukkig en machteloos instrument van rondzwervende astrale krachten
– en een bemiddelaar, die een geheel vrijwillige tussenpersoon is tussen de Broederschap
der Adepten en de mensheid en daar volledig bewust mee instemt.

Een bemiddelaar is daarom een hoog geëvolueerd en opgeleid mens, die een sterke en
zeer actieve individualiteit bezit, spiritueel en intellectueel, die meestal reageert door een
krachtige en positieve persoonlijkheid, en dat is zeker het geval bij H.P. Blavatsky.

Zo een bemiddelaar kan een overbrenger genoemd worden - men zou haast kunnen
zeggen een transformator, zoals die bestaat in de wetenschap der elektriciteit – en hij is
de tegenpool van een gewoon medium die een meer of minder gestoord psychologisch in-
strument heeft, en die de prooi of het onschuldige of in het beste geval half bewuste
slachtoffer is, van elke stroming, van elke astrale energie die hij kan tegenkomen. Een
medium is in feite iemand die de instrumenten van zijn beginselen niet of slechts gedeel-
telijk onder controle van zijn wil en van zijn spirituele en hogere denken heeft. Die staat
is er de oorzaak van dat de lagere beginselen min of meer rondzwerven en gemakkelijk
worden meegenomen door de gedachten en sentimenten van andere mensen.

De bemiddelaar echter is een vrij werkende kracht voor wat zijn wil aangaat; in hem is
de spirituele stroom van zijn innerlijke god bijna altijd aan het werk. Hier volgt uit dat op
de basis van deze definitie een bemiddelaar een individu is die een hoge graad van occult
onderricht heeft gekregen en die geen slaaf is of gedomineerd wordt door de wil van an-
deren, en die geen enkele psychologische storing heeft, want dan zou hij geen bemidde-
laar kunnen zijn. Wat een bemiddelaar ook doet, hij doet het uit vrije wil, hij kiest er voor
en zijn handelingen als bemiddelaar zijn op zichzelf het grootste en meest sublieme van
zijn vrijwillige dienst voor een hoge spirituele Zaak.

Uit: Le Lotus Bleu, november 2004
Vertaling: Fay van Ierlant



De zeven heilige planeten
– Rotha Bangma

Ik heb niet de intentie te pretenderen
dat wat ik hier naar voren zal brengen

waar is, maar het kan misschien de in-
zichten verruimen in een zoektocht naar

waarheid. Ook het laatste is weer een
woord waar we over na kunnen denken.

Om dit woord waarheid goed te begrijpen
kunnen we naar de grondbeginselen in de
Proloog van De Geheime Leer van H.P. Bla-
vatsky kijken die zeggen dat zowel het
waarneembare als het onwaarneembare
Universum een manifestatie is van een
Goddelijke Werkelijkheid of Geest die er
in huist en die de uiteindelijk oorzaak en
bron is van alles wat er gebeurt in termen
van tijd-ruimte. De Bowen Brochure, Ma-
dame Blavatsky over de studie van de Theo-
sofie zegt: “neem De Geheime Leer ter
hand zonder enige hoop te koesteren de
definitieve waarheid van het bestaan van
haar te vernemen, of zonder enig ander
idee dan maar te zien in hoeverre zij kan
leiden in de richting van de Waarheid.” De
uitwerking van de planetaire krachten,
waarin de theosofische begrippen vervat
zijn van evolutie, karma, reïncarnatie,
maar bovenal het inzicht in verhoudingen
tussen leven en vorm, tussen geest en stof,
verschaft de bestudeerder een kostelijke
bron van gegevens om tot enig begrip te
komen van het waarom en waardoor. H.P.
Blavatsky heeft op astrologisch gebied in
haar standaardwerk De Geheime Leer vele
onderwerpen uitvoerig toegelicht. Zo geeft
ze de wordingsgeschiedenis die ons de
sleutel geeft tot het vinden van de krachten
die dit universum hebben gevormd en die
werkzaam blijven zolang dit universum
blijft bestaan.
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Daar de zon, de maan en de planeten de
nimmer dwalende tijdmeters zijn, waarvan
vermogens en periodiciteit welbekend zijn,
worden zij onderscheidenlijk genoemd als
de grote heerser en heersers van ons kleine
stelsel in al zijn zeven gebieden of sferen
van werking. Voor alle duidelijkheid: de
Oude Wijsbegeerte geeft aan dat de zon
een centrale ster is en geen planeet. Deze
staat in een meer occulte en geheimzinnige
relatie met zijn zeven planeten van onze
bol dan algemeen bekend is. De zon wordt
daarom gezien als de grote vader van alle
zeven ‘vaders’ of planeetgeesten , de mede-
werkers voor het plan van openbaring van
het Ene beginsel. In De Geheime Leer III
blz 500 [452] vinden we diagram II waarop
deze inleiding gebaseerd is. Het diagram
geeft het volgende aan: het Universele
geestbeginsel Âtmâ is geen getal en komt
met geen zichtbare planeet overeen. Dit
zou kunnen betekenen dat de oude wijsbe-
geerte leert dat de werkzaamheid van het
universele geestbeginsel met zijn kracht en
energie, het heel-al tot ontwikkeling
brengt, door zich te manifesteren in alles
wat bestaat. Die universele werkzaamheid
uit zich in drie geestelijke en vier stoffe-
lijke beginselen die samen de werkzaam-
heid bepalen en zo de hele kosmos in stand
houden.

Die zevenheid van drie en vier vinden we
in alles terug, in elk gebied, zowel in de ze-
venvoudige mens, als op onze planeet
aarde, en in de verbintenis met de cosmos.
De Geheime Leer spreekt van “cosmos” als
het gaat over periodieke manifestatie van
het Ene Beginsel en van “kosmos” als de
ideële kosmos in de onveranderlijke God-
delijke gedachte (zie De Geheime Leer

voorwoord van de vertalers blz 1). Om
kennis te verkrijgen omtrent de structuur
van een zonnestelsel is niet alleen het fy-
sieke aspect belangrijk, maar zijn de oc-
culte aspecten belangrijker die voor het
oog verborgen zijn. Terugkomend op het
diagram II, zien we Âtmâ aangeduid als
geen zichtbare planeet, maar voortkomend
uit de geestelijke zon, zich uitdrukkend op
verschillende niveaus dóór de verschil-
lende gebieden van het Zonnestelsel, die
elkaar doordringen en één geïntegreerd
geheel vormen. Deze krachten of ener-
gieën die zich uitdrukken op de verschil-
lende niveaus kunnen we onder andere de
zeven heilige planeten noemen. In het dia-
gram II vinden wij de volgende indeling:
Mars, de planeet der voortbrenging, onder
de menselijke beginselen ingedeeld als
Kâma Rûpa, betekent begeerte lichaam,
het voertuig of de zetel van dierlijke in-
stincten en hartstochten. De zon, stoffelijk
de schenker van het leven, geestelijk en
esoterisch de plaatsvervanger van de bin-
nen-mercurische planeet, bij de ouden een
heilige en een geheime planeet, is in-
gedeeld bij de menselijke beginselen als
Prâna of Jiwa, levensbeginsel. Mercurius,
de boodschapper en tolk der Goden, is in-
gedeeld bij de menselijke beginselen als
Buddhi, de geestelijke ziel of âtmische
straal, het voertuig van Âtmâ. Saturnus,
het lagere denkvermogen of de dierlijke
ziel, is ingedeeld bij de menselijke beginse-
len als Kâma Manas. Het naar materie ver-
langende denken, Jupiter, is ingedeeld bij
de menselijke beginselen als Aurisch
Omhulsel.Venus, de morgen- en avondster,
is bij de menselijke beginselen het manas
of het hoger denkvermogen, ook wel: de
menselijke ziel. De maan, de moeder van
de aarde, staat bij de menselijk beginselen
als Linga Sharîra, het astrale etherische
dubbel van de mens, de voorvader van de
stoffelijke mens. In de werking van het
veld van openbaring werken Geest- subjec-
tief en Stof- objectief, de twee aanzichten
van het Absolute. Afgescheiden van cosmi-
sche substantie zou cosmische ideatie zich
niet kunnen openbaren als individueel be-
wustzijn, daar het alleen door middel van
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een voertuig van stof is, dat er bewustzijn
opwelt zoals ‘ík ben ik,’ want een stoffe-
lijke grondslag is nodig om een planeet-
straal van het universele denkvermogen
samen te trekken op een zekere trap van
samengesteldheid. In afgescheidenheid
van cosmische ideatie zou een cosmische
substantie een lege abstractie blijven en er
zou dan ook geen bewustzijn kunnen oprij-
zen. De zon, ingedeeld bij de menselijke
beginselen als Prâna of Jiwa – Leven, dus
geestelijk en stoffelijk, is verbonden met
Fohat. Fohat is de essentie van de cosmi-
sche elektriciteit. In Het Goddelijk Plan
deel II blz. 607 van G. Barborka, is te vin-
den dat men Fohat kan zien als een brug
tussen het ongeopenbaarde en het geopen-
baarde, want wanneer Fohat eenmaal er-
gens ten tonele verschenen is en tot
werkzaamheid komt, beginnen de gebeur-
tenissen zich te ontrollen! Ook in Het

Goddelijk Plan deel II staat over Fohat, dat
in de oude wijsbegeerte als leven en elek-
triciteit als één wordt gezien. In zekere zin
kan men Fohat de levenskracht van het
heel-al noemen; en in dit opzicht komt het
overeen met de pranische werking op alle
zeven gebieden van de menselijke constitu-
tie, die in het diagram wordt aangegeven
onder “Getallen” twee. Geestelijk leven en
stoffelijk leven wordt bij de planeten aan-
gegeven als de Zon en bij de menselijke
beginselen als Prana of Jiwa – Leven. Het
sluit aan op het volgende, dat iedere mo-
nade zijn eigen ster heeft tijdens het ge-
openbaarde manvantara, die de
verschillende persoonlijke incarnaties no-
dig heeft ter totale ontwikkeling. Monade
is het onsterfelijk geestelijk beginsel dat
níet incarneert. De monade die zich door
middel van de persoonlijkheid manifes-
teert is aan verandering gebonden ter ont-
wikkeling van de verschillende aspecten
van bestaan. Ongetwijfeld kunnen wij de
nodige verbindingen leggen als wij nagaan
dat de krachtvelden van de zeven heilige
planeten hun werkzaamheid en daadkracht
van Mars krijgen. Mars als aantrekkings-
kracht en uitdrukking in de materie geeft
de mogelijkheid tot indaling van geeste-
lijke krachten ten aanzien van de impulsen

achter het voertuig. Zo kunnen de verbin-
dingen naar de geestelijke krachten van
Venus begrepen worden die het hoger
denkvermogen of de geestelijke ziel van
binnen uit tracht te ontwikkelen. De be-
langrijke plaats van de geestelijke achter-
grond van Mars als voertuig van kâma of
begeerte is te vinden in de Rig- Veda. Hier
volgt de beschrijving vanuit Het Goddelijk

Plan deel II, blz. 611: “Kâma (N.B. hier
wordt Mars bedoeld) geeft de grondtoon
aan van wat hij zinnebeeldig voorstelt;
Kâma, is de eerste, alles omvattende be-
geerte naar universele goedheid en liefde
en naar alles wat leeft en voelt, hulp en
vriendelijkheid nodig heeft, het eerste ge-
voel van oneindig teder mededogen en ge-
nade, dat oprees in het bewustzijn van de
scheppende ENE KRACHT, zo gauw deze
tot leven en zijn kwam als een straal uit het
ABSOLUTE”. Mars is in de mythologie
dan ook te vinden als een vernietiger en
een schepper; beide zijn nodig om tot een
geestelijk inzicht te komen en daarom zo
belangrijk als een kracht die als het ware
ten strijde trekt. Weer uitgaande van het
diagram II zien we de geestelijke planeet-
kracht Saturnus onderverdeeld in de men-
selijke beginselen bij Kâma Manas, het
lagere denkvermogen. Het hoger denkver-
mogen valt onder de geestelijke planeet-
kracht van Venus als manas. Het Goddelijk
Plan vermeldt op blz. 535 het volgende
over een geliefde beeldspraak die H.P. Bla-
vatsky veelvuldig gebruikte in De Geheime

Leer.
De koning van Kreta eiste ieder jaar ze-

ven jonge mannen en vrouwen op als
schatting om zo tenslotte alle Atheners één
voor één binnen de muren van een labyrint
te krijgen. In het labyrint zat de Minotau-
rus, een monster. De zoon van de koning
van Athene, Theseus genaamd, besloot een
einde te maken aan dit offeren van
Atheense jongens en meisjes en voegde
zich bij de groep die als eerste het labyrint
moesten betreden. Ariadne, de dochter
van de koning van Kreta, die verliefd was
op Theseus, besloot hem van een gewisse
dood te redden. Zij gaf Theseus een
zwaard en een kluwen draad om af te rol-
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len terwijl zij de kluwen vast hield. Theseus
versloeg het monster en kon toen de weg
terug vinden uit de wirwar van gangen
door middel van de draad die vastgehou-
den werd door Ariadne die op hem
wachtte. De symboliek van het verhaal be-
gint bij de zeven jonge vrouwen, symbool
voor de zeven ronden en rassen van de
kringloop van noodzakelijkheid. Daar zij
niet weten te ontsnappen aan de valstrik-
ken van het labyrint, wat staat voor de le-
vens door de noodzakelijke kringloop van
incarnaties, worden zij gedood door de Mi-
notaurus en bereiken zij niet de bevrijding
uit het levenslabyrint. De Minotaurus is
het symbool voor de lagere natuur in de
mens. Het is het lot van de stervelingen dat
zij naar de onderwereld moeten gaan, waar
Minos rechter is. Het oordeel is terugkeer
in het labyrint, de arena van het leven op
aarde waar de mens doorheen moet. Ari-
adne symboliseert het hoger zelf. De draad
symboliseert de brug naar geestelijke ken-
nis. Het heerschappij krijgen over de la-
gere aard wordt verzinnebeeld door het
meenemen van een zwaard, symbool het
hogere, geestelijke kennis.

Saturnus zien we in het diagram II bij de
menselijke beginselen als Kâma Manas.
Saturnus kan als geestelijke kracht gezien
worden als de vormgever van de schakel
tot een hogere bewustzijnsvorm, een van
dé belangrijkste schakels van bouwers
aangaande het ontwikkelingsproces van
bewustzijnsverruiming. In het schema van
de zevenvoudige samenstelling vinden we
Kâma als begeerte lichaam, waar volgens

het diagram II de planeet Mars, het
voertuig van dierlijke hartstochten, zijn
werkzaamheid en daadkracht krijgt. Het is
van belang de verschillen enigszins te verd-
uidelijken ten aanzien van Kâma Manas,
het voertuig waar bewustzijnsaspecten van
Saturnus spelen, en Kâma Rupa als het
voertuig waar de bewustzijnsaspecten van
Mars heersen. Rupa betekent vorm
lichaam. Saturnus wil zich hieruit bevrij-
den, en in De Geheime Leer is Saturnus
dan ook te vinden als de vader der goden,
als intelligentie of de beheersing, en ook
wel als de stoffelijke mens en ziel. Het
blijkt een van de belangrijkste planeetgees-
ten qua besturende krachten die een sleu-
tel- of brugfunctie inneemt waardoor de
Kring en Karmische Wet mogelijk wordt.
Door harmonie van de geestelijke Venus
kan deze in haar liefdesaspect een vorm
aannemen. Zo kunnen Mars en Venus el-
kaar ontmoeten en een zuiveringsproces
bewerkstelligen. De planeetgeest Venus is
beschreven als Lucifer, de lichtdrager en
beschermer, in het Diagram II ingedeeld
bij de menselijke beginselen als manas, het
hoger denkvermogen. De Geheime Leer III
blz.[209] of 235, vermeldt het volgende:
“Het is niet het Ene en Onbeperkte ‘Be-
ginsel’ noch zelfs de weerkaatsing daarvan,
dat schept, maar slechts de zeven Goden
(N.B. of de Zeven Heilige Planeten) zijn
het die het heelal vormen uit de eeuwige
stof, tot objectief leven gewekt doordien de
Ene Werkelijkheid zich daarin weerspie-
gelt”. Dat alle bouwers van de sferen in het
universele hogere denkvermogen met el-
kaar verbonden zijn, is, denk ik, een wet-
matigheid in de uitdrukkingen van de
Wetten van Bestaan. In Stanza III sloka 10
van De Geheime Leer is die verhouding tus-
sen ster en mens zeer poëtisch verwoord:
“Vader- Moeder spinnen een web, waarvan
het boveneind bevestigd is aan geest - het
licht der ene duisternis - en het beneden-
einde aan haar schaduwachtige uiteinde
ervan, materie (stof), en dit web is het
heelal, gesponnen uit de twee substantiën,
welke tot een gemaakt zijn.” In het dia-
gram II wordt Jupiter als menselijk begin-
sel ingedeeld bij aurisch omhulsel, Linga
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Sharîra. Jupiter wordt vanuit de Gnosis
gezien als de andere vorm van Eva, die
Adam de appel van de boom van kennis
aanbiedt, zie de noot op blz [129] van De
Geheime Leer I. Jupiter is een expansieve
kracht die de verbreding bewerkstelligt van
het bewustzijnsprincipe. Kosmisch gezien
en op het psychische vlak is Jupiter de
boom der kennis, de hoogste intelligentie,
de zonnestraal waar de hoogste van de ze-
ven stralen zetelt. Mystiek gezien is Jupiter
de occulte kracht in de maan, of maan-
plant, Saptaparna, of de zevenvoudige en
de drank die ervan gemaakt wordt, zie de
noot op blz. [523] van De Geheime Leer I.
In Jupiter komen alle bewustzijnsprincipes
samen ter volmaking van de indalende
geestelijk kracht in de materie. In het sym-
bool voor Jupiter worden de maan en het
kruis verzinnebeeld. In De Geheime Leer
III op blz 513 [463] staat een duidelijke uit-
leg van Diagram II. Er staat aangegeven
dat de stoffelijke planeten alleen het stof-
felijk lichaam en de zuivere stoffelijke
functies beheersen. Alle verstandelijke,
emotionele, psychische en geestelijke ver-
mogens staan onder de invloed van de oc-
culte eigenschappen van de trapsgewijs
gerangschikte oorzaken die uit de hiërar-
chieën van de geestelijk bestuurders der
planeten voortvloeien en niet onder die
van de planeten zelf. Deze trapsgewijze
rangschikking zoals in het schema is weer-
geven leert de beoefenaar in de volgende
volgorde waar te nemen: 1. kleur, 2. geluid,
3. het geluid verstoffelijkt zich tot de geest
der metalen, d.w.z. de metallische elemen-

talen, 4. deze verstoffelijken zich wederom
tot stoffelijke metalen, 5. daarna gaat het
harmonische en trillende stralende inwe-
zen over in de planten en geeft haar kleur
en geur, welke beide “eigenschappen” af-
hangen van het aantal trillingen van deze
energie per tijdseenheid, 6. het gaat van
planten in dieren over, en 7. bereikt ten
slotte zijn toppunt in de “beginselen” van
de mens. Zo zien wij dat het goddelijk in-
wezen van onze voorvaderen in den hemel
een kringloop beschrijft door zeven trap-
pen: de geest wordt stof, en de stof keert
tot geest terug. De Meesters en H.P. Bla-
vatsky legden een sterke nadruk op een
juist inzicht in de theosofische leringen zo-
dat die zeven beginselen van het heelal en
de mens begrepen worden. Tussen het god-
delijke en het gemanifesteerde heelal moe-
ten schakels liggen, omdat volmaaktheid
zich niet kan inlaten met onvolmaakte wer-
ken. Deze schakels worden o.a. de Zeven
Heilige Planeten genoemd, de scheppende
krachten, arbeidend aan haar nimmer vol-
tooide taak van omzetting. In de Inleiding

van De Geheime Leer I, blz. XXII is te vin-
den dat het eeuwen zal duren vóór er veel
meer wordt gegeven. Over de sleutels tot
de Geheimen van de Dierenriem, die bijna
voor de wereld verloren zouden zijn,
merkte H.P. Blavatsky in Isis Ontsluierd op
dat “de genoemde sleutel zeven keer moet
worden omgedraaid vóór het hele stelsel is
onthuld. Wij zullen hem maar éénmaal
omdraaien en zo de oningewijde één
vluchtige blik in het mysterie toestaan. Ge-
lukkig is hij die het geheel begrijpt!”
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DIAGRAM II. 
 

Deze overeenkomsten 
behooren tot het objectieve 
aardsche gebied. 

Âtmâ is geen getal en komt 
met geen zichtbare planeet 
overeen, want het komt voort 
uit de geestelijke zon, 

ÂTMÂ. ook staat het in geenerlei 
verband met geluid, kleur, of 
het overige, want het omvat ze 
alle. 

Daar de menschelijke 
beginselen niet op zichzelf 
getallen hebben, maar slechts 
met getallen, geluiden, kleuren, 
enz. overeenkomen, zijn zij 
hier niet in de volgorde 
opgenoemd, die voor 
exoterisch gebruik dient. 

 

GELUID GETALLEN METALEN PLANETEN DE MENSCHELIJKE 
BEGINSELEN 

DAGEN DER WEEK KLEUREN

TOONLADDER 
Sanskriet

-sche 
Schaal 

Italiaanse 
Schaal 

 
1 en 10 

De grondtoon van den stoffelijke 
mensch. 

 

IJZER. 

 

MARS. 

De Planeet der voortbrenging. 

 
Kâma Rûpa 

Het voertuig of de zetel 
��������	�
������������en 
hartstochten. 

 
Dinsdag. 

Dies Martis, of Tiw. 

 
1. Rood. 

Sa. Do. 

2. 
Geestelijk leven en stoffelijk leven. 

GOUD. 

 

DE ZON. 

Stoffelijk, de schenker des levens. 
Geestelijk en esoterisch, de 
plaatsvervanger van de binnen-
mercurische planeet, bij de ouden 
een heilige en geheime planeet.  

���������������
Leven. 

Zondag. 
Dies Solis, of zon. 

2. Oranje 

 

Ri. Re. 

3. 
Omdat BUDDHI (om zoo te 
zeggen) tusschen Âtmâ en Manas 
ligt, en met het zevende beginsel 
of het AURISCH OMHULSEL het 
devachanisch drietal vormt. 

KWIK. 

Verbindt zich met zwavel, 
evenals BUDDHI zich 
verbindt met de vlam des 
geestes. (Zie 
alchemistische bepalingen) 

Mercurius. 
De boodschapper en tollk der 
Goden. 

Buddhi. 
De geestelijke ziel, of de 
atmische straal; het voertuig 
van ÂTMÂ. 
 

Woensdag 
Dies Mercurri, of Wodan. 
De dag van Buddha in het 
Zuiden, die van Wodan in het 
Noorden- Goden der Wijsheid. 

3. Geel. Ga. Mi. 

 

4. 
Het middelste beginsel, tussen het 
zuiver stoffelijke en het zuiver 
geestelijke drietal. Het bewuste 
deel van den dierlijken mensch. 

LOOD. 

 

Saturnus Kâma Manas. 
Het lagere denkvermogen, of 
de dierlijke ziel. 

Zaterdag. 
Dies Saturni, of Saturnus. 

4. Groen Ma. 

 

Fa. 

5. 
 

TIN. 

 

Jupiter. Aurisch Omhulsel. 

 

Donderdag. 
Dies Jovis, of Thor. 

 

5. Blauw. 

 

Pa. 

 

Sol. 

6. 
 

KOPER. 
Wordt door alliage brons, 
(het tweevoudige beginsel).

Venus. 
De morgen- en avondster. 

Manas. 
Het hooger denkvermogen, of 
de menschelijke ziel. 

Vrijdag. 
Dies Veneris, of Frige. 

6. Indigo, 
of 

Donker Blauw.

Da. La. 

7. 
Bevat in zichzelf de weerkaatsing 
van den zevenvoudige mensch. 

ZILVER. 
 

De Maan. 
De moeder van de aarde. 
 

Linga Sharîra. 
Het astrale [etherische dubbel 
van den mensch; de voorvader 
van den stoffelijken mensch. 

Maandag. 
Dies Lunae, of Maan. 

7. Violet. Ni. 

 

Si. 



Openbaring of realisatie,
het conflict in theosofie
– Dr. J.J. van der Leeuw

Deze lezing “Revelation or Realization” van

Dr. J.J. van der Leeuw, de toenmalige voorzit-

ter van de Nederlandse afdeling van de Theo-

sofische Vereniging, werd uitgesproken voor

de London Federation van de Theosophical

Society op 15 juni 1930, voor de Nederlandse

Conventie op 21 juni en voor het Congres

van de European Federation of Theosophists

in Genève op 30 juni 1930. Om de situatie

waarin Dr. Van der Leeuw zich bevond te

verhelderen kunnen we er enkele historische

feiten bij plaatsen:

- Krishnamurti verliet de Theosofische Vere-

niging in 1929.

- De psychoanalyse en het ‘onderbewuste’

van Freud was nieuw.

- De brochure Madame Blavatsky on How to

Study Theosophy met de aantekeningen van

kapitein Robert Bowen was nog niet gevon-

den en gepubliceerd. Deze brochure zou

licht werpen op het derde doeleinde van de

Theosophical Society dat in 1930 nog niet

werd begrepen. De zogenaamde “Bowen-

brochure” belicht de realisatie en werd ge-

vonden door de zoon van Robert Bowen in

de papieren van zijn vader in 1932. Pas in

1960 werden deze aantekeningen van ge-

sprekken met H.P.B. gepubliceerd en in 1988

in het Nederlands vertaald.

- In 1885 werd H.P. Blavatsky door de Society

for Psychical Research beschuldigd van

fraude. Zo zou zij de Mahatma Brieven zelf

geschreven hebben. Pas in 1988 toonde een

onderzoek met nieuw ontdekte methoden de

authenticiteit van de Brieven aan: zij konden

niet geschreven zijn door H.P. Blavatsky. De

Society for Psychical Research heeft haar

toen gerehabiliteerd.

Er was een tijd waarin er geen twijfel mo-
gelijk was over de toekomst van de Theo-
sophical Society. Er was ons verteld dat de
Meesters van Wijsheid de Society hadden
opgericht en dat theosofie de hoeksteen zou
worden van de religies van de toekomst.
Daardoor kwam de mogelijkheid van een
mislukking nauwelijks op in de gedachten
van de leden; keizerrijken konden in elkaar
storten, kerken konden ophouden te be-
staan maar de Theosophical Society zou
eeuwig doorgaan.

Nu echter (in 1930), beginnen serieuze
twijfels op te komen bij meerdere leden
met betrekking tot die toekomst. De hele
wereld is niet langer zo geïnteresseerd in
theosofie of in de theosofische beweging
als veertig jaar geleden. Toen werd de So-
ciety tegengewerkt als een gevaarlijke
baanbrekende beweging; nu wordt er naar
gekeken met onverschilligheid, meer als
naar een overblijfsel uit het verleden dan
als naar een belofte voor de toekomst. In
bijna elke nationale afdeling is er een da-
ling in de verkoop van boeken. Dat geeft
aan dat de literatuur, die eens het publiek
aantrok, nu niet meer gewenst is.

Maar het conflict in de Society is serieu-
zer dan de onverschilligheid van de mo-
derne wereld. Ik heb het niet over een
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conflict tussen personen, dat is onbelang-
rijk. Het conflict is er een tussen verschil-
lende standpunten, levenskwesties.

Ik zou het willen definiëren als het con-
flict tussen openbaring/verkondiging en reali-

satie/verwerkelijking (in het Engels
Revelation or Realization). Dit conflict
was ingebouwd in de theosofische bewe-
ging sinds het begin en het is in 1925 acuut
geworden. Toen werd de verkondiging gro-
tesk en daardoor twijfelachtig en aan de
andere kant werd de nadruk gelegd op rea-
lisatie als een manier van leven door Krish-
namurti.

Een systeem van openbaring is alleen
mogelijk als er een orakel bestaat, of een
kanaal voor openbaring, waarvan de auto-
riteit boven onderzoek verheven is. Een
meervoud van orakels is de dood voor
openbaring. Toen in 1925 aangekondigd
werd, dat de wereldleraar twaalf apostelen
zou hebben zoals vroeger in Palestina, en
Krishnamurti zelf apostelen of discipelen
ontkende, was het niet te vermijden dat le-
den zich af begonnen te vragen of deze
verkondiging en de daaraan voorafgaande
wel vertrouwd konden worden of niet.

Tot dan hadden de ceremoniële bewe-
gingen aanhangers gewonnen, omdat zij
werden aangekondigd als een voorberei-
ding op het werk van de komende wereld-
leraar. Zij waren opgericht in zijn naam en
met zijn autoriteit en de deelnemers dach-
ten dat zij het werk van de leraar deden.
Toen hij (Krishnamurti) zijn lering begon
en de waarde van dat ceremoniële werk
ontkende en het een obstakel noemde voor
bevrijding, waren er opnieuw velen die zich
afvroegen hoe deze tegenspraak uitgelegd
kon worden. Veel en vernuftig waren de
verklaringen die naar voren kwamen, maar
het feit, dat het vertrouwen in verkondi-
ging voor altijd geschonden was, bleef
overeind.

Het gevolg hiervan is dat het werk en de
zelfopoffering van leden, voor zover die
gebaseerd waren op het geloof in de ver-
kondigde openbaringen, flink omlaag ging.
In de harten van velen namen twijfel en
wanhoop de plaats in van blind geloof. Het
onvermijdbare resultaat is een proces van

ontbinding waarbij veel van de meest se-
rieuze leden een beweging verlaten waarin
ze geen vertrouwen meer hebben.

Ik wil in deze lezing de oorzaken van de
ontbinding onderzoeken en een oplossing
vinden als dat mogelijk is. Ik zal daardoor
openlijk zijn met kritiek. Nu is bekritiseren
altijd buitengewoon onpopulair geweest in
de Theosophical Society. In theorie vor-
men we een vrij platform, maar in de prak-
tijk zal degene die anders denkt dan de
rest, en die helemaal vrij is om dat te doen,
geen platform vinden om zijn gedachten
uit te drukken. Er is altijd angst geweest
voor een idee dat de harmonie van de le-
den zou kunnen verstoren. Kritiek, hoe
vriendelijk het ook werd uitgedrukt, werd
onmiddellijk gebrandmerkt als ‘wrede en
onware aanvallen’, als ‘onbroederlijk’ en,
het laatste redmiddel: ‘als geuit onder de
invloed van zwarte krachten’. Het gaat om
die middeleeuwse houding in het denken,
waar de geur van zwavel van satanische ac-
tiviteit wordt waargenomen, zodra er een
mening wordt geuit die anders is dan de
geijkte.

Ik spreek uit liefde voor waarheid en niet
om theosofie aan te vallen. Het enige dat
ik zou willen vragen is me tenminste het
oprechte verlangen toe te kennen om onze
leden te helpen in de huidige staat van ver-
warring en me niet te verdenken van duis-
tere intenties.

Ik voel me als een dokter aan het bed
van een patiënt die moet zoeken naar de
zieke organen en die de patiënt alleen
maar kan helpen door elke oorzaak van de
slechte gezondheid te onderzoeken. Als
een dokter zegt dat het hart van de patiënt
ziek is noemen we hem niet onbroederlijk
en we zeggen niet dat hij de patiënt wreed
aanvalt; we vertellen hem niet dat hij al-
leen maar naar het goede in de patiënt
moet kijken en niet naar het kwade en dat
hij beter de aandacht kan vestigen op de
gezonde staat van de longen in plaats van
op de zieke staat van het hart. Ik moet pra-
ten over de ongezonde symptomen in de
theosofische beweging en alleen maar door
een grondige kritiek kunnen we hopen op
het analyseren van die symptomen.
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Bij het bekritiseren van theosofie moe-
ten we allereerst vragen: welke theosofie?
Historisch gezien betekent het woord: het

ervaren van het goddelijke, te onderschei-
den van theologie dat de discussie over god
betekent. Deze ervaring van het optimale,
van werkelijkheid, van leven, van waarheid,
staat boven elke discussie. Het bestaat
daar waar een mens het ondergaat en het
kan niet bekritiseerd worden of ontkend.
Ten tweede is het woord theosofie gebruikt
in een vroeg theosofisch geschrift als: ‘het
archaïsche systeem van esoterische wijsheid

onder de hoede van de broederschap van
adepten.’ Ik kom hier nog op terug, maar
ga er nu niet op in. Ten derde wordt theo-
sofie gezien als het systeem van leringen dat
sinds de oprichting van de vereniging naar
voren wordt gebracht in de literatuur en in
de lezingen. Dat is wat de wereld ziet als
theosofie. En dan is er nog de praktijk in
belangrijke centra voor theosofisch werk,
waar in het werk dat men daar doet en in
de doelen die de mensen worden voorge-
houden kan worden waargenomen wat er
waardevol wordt geacht.

Historie

Deze theosofie werd geboren in het Victo-
riaanse tijdperk. Het einde van de negen-
tiende eeuw was een periode die
afgescheiden was van het werkelijke leven.
De mens had het gevoel van vitale relaties
verloren en had deze vervangen door ob-
jectieve dogma’s, terwijl relaties alleen
waarde hebben als levende betrekkingen.
Zo keek de mens naar de wereld om zich
heen als naar een objectief universum dat
tegenover hem stond, onafhankelijk van
zijn staat van bewustzijn. Terwijl dat wat we
de wereld om ons heen noemen de manier
is waarop wij die werkelijkheid interprete-
ren en dat beeld beïnvloedt het bewustzijn.
Deze interpretatie door ons bewustzijn is
ons wereldbeeld, dat slechts waar is in rela-
tie tot het bewustzijn waarvan het deel uit-
maakt.

Zolang deze relatie herkend wordt is er
niets aan de hand; het leven of de werke-
lijkheid beïnvloedt de mens en wordt door
hem uitgedrukt als een wereldbeeld in zijn

bewustzijn. De mens (N.B. het denkvermo-
gen - de redactie) is de focus waardoor dit
proces plaatsvindt en er bestaat een voort-
durende stroom van leven, van werkelijk-
heid die hem beïnvloedt en door hem een
wereldbeeld wordt. Maar als de mens ver-
geet dat hij alleen maar een focuspunt van
werkelijkheid is en zichzelf ziet als een af-
gescheiden geheel, ziel of geest, verandert
alles.

In plaats van in te zien dat datgene dat
hij als de wereld ziet zijn interpretatie is,
afhankelijk van zijn staat van bewustzijn,
objectiveert hij dat wereldbeeld en maakt
hij er een absoluutheid van die tegenover
hem staat in de materiële wereld.

Op dezelfde manier scheidt hij zichzelf
af van het leven dat in hem het wereld-
beeld creëert, hij objectiveert het en noemt
het god of geest. Zo vindt hij zichzelf ge-
isoleerd tussen twee werelden: een wereld
van vaste materie buiten hem en een we-
reld van subtiele geest in hem. Deze duali-
teit regeert dan zijn leven en in de praktijk
moet hij kiezen tussen deze twee elemen-
ten. Deze keus is er een tussen materia-
lisme en idealisme.

In de 19e eeuw kwam deze tegenstelling
erg naar voren en theosofie leek gebaseerd
op dat dualisme. Het identificeerde zich-
zelf met de idealistische kijk op de wereld
als tegenoverstaand aan de materialisti-
sche. Het vocht het materialisme van die
tijd aan en leek openlijk idealistisch of spi-
ritueel in filosofie. Het is nog zo: in theoso-
fische leringen wordt de spirituele wereld
gezien als de ware wereld waarin de mens,
het Hoger Zelf, zijn ware thuis heeft. Van-
uit die wereld daalt hij af in de lagere ma-
teriële wereld waar hij, door middel van
zijn lagere voertuigen, ervaring opdoet. Als
hij door deze ervaringen zijn Zelf geper-
fectioneerd heeft, gaat het terug naar die
andere wereld waar hij vandaan kwam. Zo
bekeken is theosofie een filosofie van het
hiernamaals:de optimale realiteit is niet de
fysieke wereld, maar een wereld die daar-
van verwijderd is door verschillende stadia,
waarvan de vervulling niet in het heden
ligt, maar in een toekomstige tijd wanneer
perfectie bereikt zal worden. Zo gezien in
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tijd en ruimte is het een filosofie van het
hiernamaals.

De wereld is aanzienlijk veranderd sinds de

19e eeuw. De grootste verandering is dat
het leven weer ontdekt is en de levende re-
laties die verloren waren gegaan door het
dualisme zijn weer aan de orde. Zo her-
kent de moderne mens niet meer alleen de
tweeheid van geest en materie of, in weten-
schappelijke termen, van energie en massa,
maar men ziet deze twee nu als verwissel-
baar, iets dat te voorschijn kan komen als
het één of het ander en dat hangt af van de
toestand van degene die het waarneemt.
Een nieuwe kijk op het leven komt daar-
door naar voren die noch idealistisch noch
materialistisch is en ook geen compromis
tussen die twee. We zouden het een nieuw
realisme kunnen noemen in het licht waar-
van termen als idealisme en materialisme
versleten zijn. De realiteit ligt niet in een
wereld of in andere werelden uit het hier-
namaals, maar het gaat dan over de beteke-

nis van deze en andere werelden; de mens
is net zo dicht bij de werkelijkheid in de fy-
sieke wereld als in elke andere wereld waar
hij zou kunnen leven.

Tegelijkertijd wordt dan de vervulling van
het leven gezien in de realisatie van het leven

van elke dag, hier en nu, en niet als een ver-
heffing tot perfectie die ver weg ligt.

De mens zelf is de open deur naar de
werkelijkheid, hij is het focuspunt waar-
door de werkelijkheid wereldbeeld wordt
en in zijn eigen dagelijkse ervaringen kan
hij elk moment de deur open vinden naar
het hele leven. Dat is geen mystieke staat,
niet het ‘samengaan met het absolute’, als
dat al mogelijk is; het is een proces dat
plaatsvindt in de ervaring van iedere dag,
waar de mens zich ook bevindt. De erva-
ring die je nu hebt op dit moment en op
deze plaats is de open deur naar de werke-
lijkheid – niets anders. Het is in het hier en
nu dat de manier van leven gevonden kan
worden.

Mannen en vrouwen hebben tegenwoor-
dig geen tijd meer voor een dualisme dat
een versleten idealisme verkondigt, zij zijn
niet geïnteresseerd in een filosofie over het
hiernamaals. En zo zien zij theosofie. Het

kwam zo naar voren in een eeuw van dua-
lisme en leek verbonden met een van de
twee elementen, het spirituele, dat werke-
lijkheid zoekt in een wereld boven deze en
perfectie in de toekomst. In dat opzicht
lijkt het meer op een relikwie uit het verle-
den dan op een belofte voor de toekomst.
Als de filosofie niet gezien wordt in het
hier en nu en als men niet herkent, dat de
realiteit van leven slechts benaderd kan
worden door het ervaren van ieder mo-
ment, en nergens anders, is er geen toe-
komst en blijft er alleen het historisch
belang.

Een ander kenmerk van de 19e eeuw was

de angst voor het leven. Als de mens zichzelf
niet meer deel weet van het leven om hem
heen, is hij er bang voor en zoekt hij een
schuilplaats of bescherming. Hij kijkt uit
naar een uiteindelijke zekerheid, een sys-
teem dat alle levensproblemen kan oplos-
sen, zodat het leven waar hij bang voor is
niet in staat zal zijn hem onverhoeds te
overvallen of zijn bestaan te verstoren.
Daarom is een filosofisch systeem dat de
levensproblemen lijkt op te lossen en dat
in staat lijkt alles wat er gebeurt uit te leg-
gen erg aantrekkelijk voor de zo denkende
mens. Theosofie was (in 1925) zo’n filoso-
fie. Men beriep zich op het hebben van
antwoorden op alle levensproblemen, op
het kunnen oplossen van alle raadsels.
Zelfs de vijanden moesten toegeven dat
theosofen onvergelijkbaar zijn in het ver-
klaren van alles dat gebeurt, hoe tegen-
gesteld het ook was. Met ware virtuositeit
voeren zij de mentale acrobatiek uit waar-
bij zij een ding kunnen inpassen of geloven
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en toch een uitleg weten te vinden als het
niet overeenkomt met de levenservaring.

Het verlangen naar waarheid is dan niet
zo groot als het verlangen het leven in te
passen in een opgelegd systeem. De mens
voelt zich alleen maar veilig als niets wat
hem in zijn dagelijks leven overkomt ont-
snapt aan het verstandelijk systeem dat hij
heeft opgebouwd. Als hem iets overkomt,
wil hij kunnen uitleggen waarom het ge-
beurde en waar het goed voor zou kunnen
zijn. Zo past hij het in zijn denksysteem in;
hij heeft het gerationaliseerd.

Toen Krishnamurti zijn teaching begon
bleek de moeilijkheid voor de meeste theoso-

fen niet dat ze hem niet begrepen, maar dat
ze het niet konden inpassen in hun denkpa-

troon. De vraag was niet: Wat bedoelt hij?
Maar: Hoe kunnen we dit inpassen in wat
ons geleerd is?

Het leven kan echter nooit aangepast
worden aan vooroordelen en het kan niet
gerationaliseerd worden. Het leven is niet
verstandelijk en daarom is het niet logisch;
het heeft geen verstandelijke oorzaak en
geen verstandelijk doel. Proberen het lij-
den te rationaliseren en uit te leggen dat
we het verdiend hebben en dat het ergens
goed voor is, is zinloos; we kunnen het le-
ven niet op die manier temmen.

Het is merkwaardig hoe bang de mens is
voor het idee dat het leven boven verstan-
delijke uitleg zou staan. Hij wil troost, een
verdovend middel dat zijn lijden vermin-
dert of een verzachtende slaappil die hem
een illusie van zaligheid kan geven. De
theosoof had die troost en zulke slaappil-
len. Geen lijden kon hem deren, maar hij
kon de gewelddadige mensheid kalmeren
door een rationaliserend proces waarbij hij
zichzelf bewees dat het lijden naar hem toe
moest komen en dat het goed voor hem
was. Deze pogingen tot rationele uitleg ma-
ken echter blind voor de ware betekenis van

de dingen die gebeuren; het trekt de aan-
dacht weg van het ware gebeuren dat
plaats vindt in het hier en nu en leidt de
aandacht af naar een verzonnen oorzaak of
resultaat. Zo ontgaat de ware betekenis
van het gebeuren die ligt in de ervaring van
het moment en men wordt niet rijker, niet
wijzer door het lijden.

Op dezelfde manier zou theosofie een
uitleg hebben voor alle levensproblemen:
waarom de wereld is geschapen, en hoe,
wat er gebeurt na de dood, waarom de
mens leeft en wat er van hem zal worden.
Weer wordt door een proces van rationali-
satie de aandacht afgeleid van het mysterie
van leven dat alleen maar ondergaan kan
worden op het moment van ervaring. Het
leven is geen probleem dat opgelost moet
worden, maar een mysterie dat ervaren
kan worden. Het is het consumerend ge-
mak waarmee theosofie alle problemen en
voorvallen uitlegt dat ware kunstenaars en
denkers doet wegblijven. Zij weten te goed
dat het leven niet in een systeem gevangen
kan worden en dat het doel van het denken
niet ligt in het verklaren van het leven,
maar in het begrijpen ervan door ervaring.

Een gedachtesysteem brengt altijd een
staat van mentale zekerheid en rust met
zich mee waarin maar één angst overblijft:
dat het verstoord zou kunnen worden door
twijfel. Daarom was er geen plaats voor
denkers in de vereniging; een denker is al-
tijd een verstorend element. Doordat theo-
sofie pretendeerde een gedachtesysteem
aan te bieden dat het leven en zijn proble-
men verklaarde heeft het niet alleen den-
kers en kunstenaars afgeschrikt, maar het
heeft daardoor het middelmatige denken
aangetrokken dat intellectueel gerief zoekt
en geen waarheid. Dit werpt licht op het
gemis aan creatieve en originele gedachten
in de theosofische beweging in de vijftig
jaar van haar bestaan: deze werden auto-
matisch uitgesloten.

Opnieuw is de grote verandering die
plaatsvindt in de wereld aan de vereniging
voorbij gegaan. De mens van nu heeft het
leven weer ontdekt en als gevolg daarvan
vertrouwen en belangstelling verloren in
gedachtesystemen die pretenderen het le-
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ven te kunnen verklaren en de raadsels op
te kunnen lossen. Hij weet maar al te goed
dat het leven alleen begrepen kan worden

door het inzicht dat komt door ervaring en
niet door besluiten of doctrines.

Onze moderne eeuw (1930) is boven dat
nauwe bewustzijn uitgestegen, dat het ka-
der van de mens was in zijn speculaties. Hij
is zich nu bewust van het onbewuste en
zonder dat blijft het bewuste onbegrijpe-
lijk. Hij weet dat het leven, dat geen ver-
standelijk bewustzijn is, irrationeel lijkt en
niet logisch of juist. Het is daarom nutte-
loos om naar ethische verklaringen te zoe-
ken of naar morele resultaten van het
lijden dat we ondergaan. Deze kunnen de
ervaringen niet uitleggen of verklaren. De
betekenis kan alleen maar benaderd wor-
den door het direct ervaren op het mo-
ment van ervaring en al het zoeken naar
bescherming, toevlucht en troost leidt de
mens slechts daarvan weg. De moderne
mens heeft daarom geen belangstelling
voor een gedachtesysteem, hoe ingenieus
ook, dat zijn angsten zou verminderen en
hem een misplaatste rust zou geven door
de pogingen het leven te verklaren. Hij wil
niet beschermd worden; hij zoekt niet het
warme slaperige gemak van het hoekje bij
de haard, hij zou liever naakt en alleen de
storm van het leven trotseren dan veilig
zijn in een toevluchtsoord dat het leven
uitsluit. Hij zou liever omkomen in die
storm dan leven in valse zekerheid. Hij
zoekt geen zekerheid, maar het leven zelf,
werkelijkheid. Daarom heeft een filosofie
die hem de veronderstelde zekerheid van
verklaringen en besluiten biedt geen aan-
trekkingskracht voor hem, het heeft geen
waarde meer. Degene die in deze moderne
dagen beweert de levensproblemen opge-
lost te hebben slaagt erin zichzelf te com-
promitteren.

Als er een toekomst is voor de Theosofi-

sche Vereniging, dan zullen de pretenties
van het opgelost hebben van alle levens-
problemen en het in bezit zijn van waar-
heid totaal losgelaten moeten worden; in
plaats daarvan komt het verenigen van zoe-
kers naar waarheid en werkelijkheid, onge-

acht wat zij mee zullen brengen aan lijden en

ongerief.
De zoeker naar waarheid verwelkomt

verstoring en twijfel, juist de dingen die het
meest gevreesd worden door theosofen.

In nog een ander perspectief hangt de
sfeer van de 19e eeuw rond de vereniging.
Het ligt in het voornemen om allen die
hetzelfde denken en voelen te verenigen in
een broederschap. De Theosofische Ver-
eniging had als doel het vormen van een
kern van broederschap. Maar zo’n kern kan
altijd het eigen doel missen. Het kan niet
ontsnappen aan het komen tot een broe-
derschap met uitsluiting van de minder ge-
wenste leden. Als we een aantal mensen
verenigen in zo’n kern creëren we een
sekte, een afgescheiden groep, afgesloten
van de rest van de wereld en daardoor van
het leven.

We tonen dat elke keer aan als er ge-
sproken wordt over ‘de buitenwereld’. Die
woorden geven aan dat wijzelf binnen in
iets zijn. Waarin? In iets dat die ‘buitenwe-
reld’ buiten houdt! Binnen een grens die
we hebben opgetrokken rondom ons en
waardoor we degenen hebben buitengesloten

die anders denken. Die grens van nauwge-
zet geloof en doctrine heeft zo effectief de
gevreesde ‘buitenwereld’ uitgesloten, dat
geen frisse lucht vanuit die wereld er in ge-
slaagd is binnen te komen in de innerlijke
bolwerken en de vereniging vijftig jaar lang
alleen maar de atmosfeer van haar eigen
gedachten en geloof heeft ingeademd.

In de bijeenkomsten waren het altijd de
theosofen die andere theosofen vertelden
over de theosofische leringen die zij alle-
maal al kenden. Het enige dat altijd
unaniem werd voorkomen was de intro-
ductie van ideeën van buiten die een uitda-
ging zouden kunnen zijn voor, of twijfel
konden zaaien bij, de vastgestelde doctri-
nes. Deze uitsluiting van de buitenwereld
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komt aan het licht in het loge gebeuren.
Het was in de gezellige en benauwde inti-
miteit van de loges dat de theosofische or-
thodoxie kon broeien; daar, in een kleine
kring van middelmatig denken, waarbij al-
len hetzelfde dachten en geloofden, kon
een warme broederschap opbloeien, die
hen verenigde in de heerlijke zekerheid
van het bezitten van de esoterische waar-
heid terwijl de buitenwereld dóórleefde in
duisternis.

Op mijn laatste lezingentour bezocht ik
een loge waarvan de voorzitter me vertelde
dat zijn loge bestond uit ‘een gelukkige fa-
milie’. Dit riep mijn wantrouwen op, want
ik weet waar zulke gelukkige families op
wijzen. Toen ging hij door met te zeggen
dat er een paar jaar geleden een lid was ge-
weest die altijd maar aan het vragen en aan
het uitdagen was, en die zo hun harmo-
nieuze samenkomsten verstoorde. Maar
nadat dat lid verdwenen was kwam hun
harmonie terug. Hij bedoelde natuurlijk
dat de zalige slaperigheid van hun intellec-
tuele sluimeringen, die een tijdje verstoord
werd door een wakker lid, weer hersteld
was.

Het is waar dat in theorie onze program-
ma’s open zijn, dat we geen dogma’s heb-
ben en dat iedereen vrij is om kritiek te
uiten. Maar als hij dat doet, zal hij een
stille excommunicatie ondergaan die hem
effectief uit de kern van broederschap zal
sluiten. Men zal hem laten voelen dat zijn
gedrag schandelijk en onbroederlijk is, dat
hij in de strijd van het lagere denken zit,
dat hij theosofie aanvalt en zichzelf open-
stelt voor de zwarte krachten. En dit gaat
niet alleen op voor groepen van onwetende
leden; ik heb het gevonden bij de hoogste
autoriteiten. Ik weet dat zo’n vrijheid niet
bestaat, maar dat er een onbewuste ortho-
doxie ligt die er bijna in geslaagd is de kri-
tische eigenschappen van de theosofen
helemaal uit te roeien.

Als de vereniging er in haar trots niet zo
zeker van was geweest dat zij wandelde in
het licht en dat zij dat licht moest brengen

naar de wereld in duisternis, zou het opge-
vallen kunnen zijn dat de grenzen die op-
gebouwd werden tussen binnen en
buitenwereld dat levenslicht buiten hiel-
den, zodat duisternis binnen heerste terwijl
in de buitenwereld een nieuw en groots
licht aan het opkomen was. Die wereld
heeft het leven herontdekt waarover de
theosofen spraken en als gevolg daarvan
zal die wereld geen grenzen meer onder-
gaan. Daarom zullen werkelijk moderne
mannen en vrouwen niet langer lid worden
van een vereniging zolang zij aanvoelen
dat de broederschap een sekte is en de vrij-
heid van denken een orthodoxie. De ‘bui-
tenstaander’ voelt dat hij, door lid te
worden van de Theosofische Vereniging of
van ieder andere spirituele groepering,
toetreedt tot een geloof dat hem uitsluit
van de rest van de wereld en dat hij een
broederschap binnengaat die hem zal af-
scheiden van iedereen die er niet bij hoort.
Als de Theosofische Vereniging wil overle-
ven, als het hen die zij altijd heeft uitge-
daagd en waarin zij gefaald heeft, toch
weer wil aantrekken, zal de manier van
functioneren totaal dienen te veranderen.
Boven alles zal de traditionele loge met de
traditionele samenkomsten opgeheven
moeten worden. Er is geen ergere weder-
kerige last dan die van een loge die iedere
dinsdag samen moet komen en iets moet
bedenken om dan te doen. Het resultaat is
dan drukkend en er ontstaat een kunstma-
tige vergelijking met het leven.

Nogmaals, als de Theosofische Vereni-
ging blijft bestaan, dan moet het oude lid-
maatschap dat het in stilte aanvaarden van
een geloof inhoudt, verdwijnen en ver-
vangen worden door een vrije organisatie
waarbij het lidmaatschap iemand niet een
lid van een sekte maakt, maar een lid zoals
bijvoorbeeld bij het lidmaatschap van de
Nationale Geografische Vereniging.

De moderne mens zal geen grenzen toe-

staan die het leven uitsluiten in een bedachte
‘buitenwereld’: hij zoekt het vrije en onbelem-

merde leven.
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Ken Wilber als mysticus
Contouren van een Wilberiaanse spiritualiteit

– Frank Visser

Onlangs verscheen een nieuw boek van
Ken Wilber: The Simple Feeling of Being:

Embracing Your True Nature, een bunde-
ling van de meer mystieke en inspire-

rende passages uit zijn werk door een
aantal van zijn studenten.1 Dat Ken Wil-

ber, die bekend staat als een uiterst
rationalistisch en academisch denker

ook als mysticus kan worden gezien, zal
misschien velen verbazen. Toch kent de

mystiek ook typisch intellectuele varian-
ten, zoals bijvoorbeeld de jnana yoga. In

dit artikel verkennen we deze “Wilberi-
aanse spiritualiteit”.

In Ken Wilber: Denken als passie2onder-
scheidde ik zeven gezichten van de auteur
Ken Wilber:

- theoreticus
- syntheticus
- criticus
- polemicus
- pandit
- gids
- mysticus.

De eerste vier gezichten zijn overwegend
intellectueel, de laatste drie krijgen steeds
meer een spirituele lading. Wilber ziet zich
graag als een Westerse pandit, d.w.z. een
intellectueel die een bepaalde spirituele
traditie vertegenwoordigt en verdedigt. Hij
benadert het terrein van de spiritualiteit
dus duidelijk niet op een neutrale, weten-
schappelijke manier. Eigenlijk probeert hij
met al zijn werken de spiritualiteit in de
Westerse cultuur te legitimeren. Dat heeft
hij gedaan door aansluiting te zoeken bij
Westerse academische auteurs die zich met
spiritualiteit hebben beziggehouden, door
met hen in debat te gaan en waar nodig
suggesties te doen die ons begrip van spiri-
tualiteit kunnen verhelderen.
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Toch zijn de boeken van Ken Wilber niet
uitsluitend gevuld met academische be-
schouwingen en voetnoten, al lijkt dat op
het eerste gezicht misschien wel het geval.
Al in Zonder Grenzen3 liet hij zich kennen
als een begenadigd auteur, die zijn lezer
niet alleen op een abstracte en theoreti-
sche, maar ook op een praktische en per-
soonlijke manier kon toespreken. Later, in
bijvoorbeeld Een beknopte geschiedenis van
alles4 voert hij de lezer mee naar mystieke
hoogten van meditatief bewustzijn, op een
manier die ik uit geen enkel ander boek
over psychologie en spiritualiteit ken. Wat
te denken bijvoorbeeld van het volgende:

“Voor je geestesoog trekken de wolken

voorbij, trekken je gedachten voorbij, trekken
je lichamelijke gewaarwordingen voorbij en

jij bent geen van alle. Je bent de reusachtige
uitgestrekte vrijheid waardoorheen al deze

objecten komen en gaan. Je bent een ope-
ning, een open plek, een Leegte, een enorme

ruimte, waarin al die objecten komen en
gaan. Wolken komen en gaan, gewaarwor-

dingen komen en gaan, gedachten komen en
gaan – en je bent geen van alle; je bent dat

reusachtige gevoel van vrijheid, die reusacht-
ige Leegte, die reusachtige opening, waar-

doorheen al het gemanifesteerde verschijnt,
even verblijft en weer verdwijnt.”5

Hierin zie ik Wilber als gids of meditatie-
leraar optreden, op een persoonlijke, haast
intieme wijze de lezer meevoerend naar
hoger bewustzijn. Het zijn geen wereld-
schokkende mededelingen die hij daarover
doet, geen hoogst originele gedachten,
maar door de frisse manier waarop hij het
brengt ongemeen boeiend. Er zitten ook
veel herhalingen in, die in een theoretische
beschouwing hinderlijk zouden worden,
maar in deze context juist krachtig werken.

Maar Wilber de mysticus komt naar vo-
ren als hij, ter afsluiting van zijn abstracte
beschouwingen, even helemaal het roer
omgooit om de lezer de beperkingen van
gedachten en theorieën te laten ervaren.
Een mooi voorbeeld staat aan het eind van

het voorwoord dat Wilber voor mijn boek
over hem schreef:

“Met andere woorden: al mijn boeken zijn

leugens. Het zijn gewoon kaarten van een ge-
bied, schaduwen van een werkelijkheid,

grauwe symbolen die zich voortslepen over de
dode pagina, verstikte tekens, vol van vage

geluiden en vergane glorie, die absoluut hele-
maal niets betekenen. En het is alleen het

Niets, het Mysterie, de Leegte, die gereali-
seerd moet worden: niet gekend maar ge-

voeld, niet gedacht maar geademd, niet een
object maar een sfeer, niet een les maar een

leven. Hier volgt dan een boek met landkaar-
ten; hopelijk completere kaarten, maar toch

kaarten. Gebruik ze alsjeblieft alleen maar
als een geheugensteun om te gaan dansen,

dat Zelf van jou te gaan onderzoeken, dat
Zelf dat deze pagina en de gehele Kosmos te-

gelijk in beschouwing neemt. En breng die
glorie dan tot uitdrukking in integrale kaar-

ten, en zing vol passie over de vergezichten
die je hebt gezien, de geluiden die het tedere

Hart je heeft toegefluisterd in de late uren
van de stille nacht, en voeg je dan bij ons om

te vertellen wat je hebt gezien, tijdens je eigen
reis, in de levende Stilte die jij alleen toebe-

hoort, en het stralende Hart dat wij alleen sa-
men kunnen ontdekken.”6

Deze lyrisch-mystieke passages zijn nu
gebundeld, zodat we Wilber kunnen leren
kennen als een spiritueel bevlogen en erva-
ren mens. Weinig regionen van de spiritu-
ele Kosmos zijn hem onbekend gebleven,
zo zou je bijna kunnen concluderen.

Spirituele Ontwikkeling

Een boek als The Simple Feeling of Being
laat zich niet van begin tot eind lezen als
een aaneengesloten verhandeling. Ook al
hebben de samenstellers geprobeerd enige
structuur aan te brengen in de grote hoe-
veelheid materiaal, zij zijn daarin maar ten
dele geslaagd. Wat de lezer op den duur
zal verwarren is het feit dat Wilber een ge-
heel eigen spirituele terminologie heeft
ontwikkeld. Hij gebruikt veelvuldig de ter-
men “psychisch”, “subtiel”, “causaal” en
“nonduaal” ter aanduiding van wat hij ziet
als opeenvolgende stadia van spirituele
ontwikkeling, en ook heeft hij het vaak
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over “Eén Smaak” – een boeddhistische
uitdrukking van de ervaring van Eenheid.

Het volgende kan de lezer misschien wat
meer wegwijs maken. In de visie van Wil-
ber begint mystieke of spirituele ontwikke-
ling met een stadium dat hij “psychisch”
noemt, maar wat hij meestal met natuur-
mystiek vereenzelvigt. Deze term heeft
vele betekenissen en verwijst in het Engels
vaak naar paranormale of helderziende
toestanden van bewustzijn – een betekenis
die Wilber vroeger wel, maar tegenwoordig
niet meer van belang acht voor dit stadium.
Je zou er ook ervaringen van schoonheid
toe kunnen rekenen. Het gaat daarbij om
het zien of voelen van een diepere dimen-
sie in de zichtbare wereld om ons heen.
Iedereen kent wel die momenten. We zijn
misschien mystieker dan we denken!

Een dieper stadium van spirituele ont-
wikkeling noemt Wilber het “subtiele” sta-
dium, een aan de Indiase filosofie
ontleende term die ook weer heel veel ver-
schillende dingen kan betekenen. Hierbij
moet je denken aan de meer klassiek mys-
tieke ervaringen die in de literatuur be-
schreven staan, zoals ervaringen van licht
en geluid, waarbij het bewustzijn van de
zichtbare wereld wat naar de achtergrond
verdwijnt en een innerlijke wereld van be-
wustzijn op de voorgrond treedt. Archety-
pische ervaringen van heelheid en
ordening, opgeroepen door meditatie en
dergelijke technieken, komen hier voor.
De mystiek van dit stadium noemt Wilber
“theïstisch”, omdat het altijd op een per-
soon of voorwerp is gericht. Dat kan God
zijn, maar ook een godheid binnen een
polytheïstische religie, die voor meditatie is
uitgekozen. Door je op die godheid te con-
centreren en erin op te gaan, neemt je be-
wustzijn kwaliteiten van die godheid over.
Uiteindelijk worden die goddelijke kwali-
teiten in jezelf gewekt en realiseer je je die
godheid zelf te zijn.

Wanneer de meditatie nog dieper wordt
en je aandacht zich gaat richten op datgene
in jezelf wat al deze voorwerpen, persona-
ges of godheden waarneemt, maar – en dat
is belangrijk – zelf nooit kan worden waar-
genomen, belanden we in de sferen van de

non-theïstische mystiek, zoals die van de Ve-
danta en van het zenboeddhisme. Hier
wordt over de Leegte gesproken die aan
alles ten grondslag ligt, maar vooral ook in
jezelf gevonden kan worden. Het gaat hier
dus niet (meer) om spectaculaire erva-
ringen van extase en vervoering, maar om
het stille besef dat, wat je ook ervaart, er
altijd een Getuige in je leeft die die erva-
ring gadeslaat.

Als deze drie stadia van spirituele ont-
wikkeling doorlopen zijn kan er soms een
“omslagpunt” optreden, waarin de tot nu
toe klimmende beweging naar steeds ho-
gere toestanden van bewustzijn omkeert
naar een weer dalende beweging naar de
wereld der verschijnselen toe. Ook dat is
een bekend gegeven in de mystieke litera-
tuur. Dat is het terrein van de “nonduale”
mystiek, waarin hoog en laag, heilig en
profaan, geest en stof en dergelijke niet
meer als losstaand van elkaar worden ge-
zien, maar als een grote Eenheid. Para-
doxaal genoeg kan deze nonduale toestand
ook al worden ervaren in ons alledaagse
bewustzijn.

Het is hier dat Wilber zijn grote meester-
schap bewijst in het keer op keer ontrafe-
len van die grote paradox van de
spiritualiteit: wij zoeken naar iets wat we
ten diepste nu reeds zijn. Dit is in ieder ge-
val mijn favoriete citaat, dat verwijst naar
de onontkoombaarheid van het spirituele
Zelf:

Je kunt niet naar deze Geest zoeken, want

het is de Geest die zoekt,
Je kunt deze Geest niet zien, want het is de

Geest die ziet,
Je kunt deze Geest niet vinden, want het is

de Geest die vindt.

Als je dit begrijpt, dan is het de Geest die
begrijpt,

Als je het niet begrijpt, dan doet de Geest
dat ook.

Of je het nu begrijpt of niet – dat is de

Geest.7

Als je dat tot je door laat dringen – of je
het nu begrijpt of niet, want dat doet er ei-
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genlijk helemaal niet meer toe, wat blijft er
dan nog anders over dan het eenvoudige
gevoel van Zijn?

Let wel, het gaat hier niet om een be-
paald gevoel, zoals bijvoorbeeld een licha-
melijke sensatie, of een gedachte, maar om
het basale besef dat, wat we ook ervaren
en ooit nog zullen ervaren, dit altijd gedra-
gen zal worden door een Geest die ervaart,
een Geest of Leegte waarin we ons te allen
tijde, ook op ditzelfde moment, kunnen la-
ten rusten:

“Er is nooit een tijd geweest waarin je geen

toegang hebt gehad tot dit Getuige-zijnde be-
wustzijn. Op ieder moment is er een spon-

taan bewustzijn van wat er ook maar
aanwezig is in het heden – en dat eenvou-

dige, spontane, moeiteloze bewustzijn is de
altijd aanwezige Geest zelf. Zelfs als je denkt

dat je het niet ziet, dan is het ook dat besef.
En daarom geldt dat de uiteindelijke toe-

stand van bewustzijn – intrinsieke Geest zelf
– niet moeilijk te bereiken is, maar onmoge-

lijk te vermijden.
En precies dat is het grote en goed be-

waarde geheim van de nondualistische scho-
len.”8

En tot slot het citaat waar de titel van dit
boek aan is ontleend:

Het is niet geheel juist om “Eén Smaak” te
beschrijven als een bewustzijn” of een “be-

sef”, omdat dat veel te intellectueel, veel te
cognitief klinkt. Het is meer als een eenvou-

dig Gevoel van Zijn. Je voelt dit eenvoudige
Gevoel van Zijn nu al: het is het simpele, nu

aanwezige gevoel te bestaan.
Maar het verschilt sterk van alle andere ge-

voelens of ervaringen, omdat dit eenvoudige
Gevoel van Zijn niet komt of gaat. Het be-

staat helemaal niet in de tijd, hoewel de tijd
erdoorheen stroomt, als één van zijn eigen-

schappen. Het simpele Gevoel van Zijn is
niet een ervaring – het is een reusachtige

Openheid waarin alle ervaringen komen en
gaan, een oneindige Ruimtelijkheid waarin

alle waarnemingen zich bewegen, een grote
Geest waarin de vormen van zijn eigen spel

oprijzen, een tijdje blijven, en weer voorbij-
gaan. Het is je eigen Ik, als je kleine ik zich

ontrolt in de reusachtige uitgestrektheid van
Alle Ruimte. Het eenvoudige Gevoel van

Zijn, dat het eenvoudige gevoel te bestaan is,

is het eenvoudige gevoel van Eén Smaak.
Is dat niet duidelijk? Ben je je er niet altijd

al van bewust dat je bestaat? Voel je niet al-
tijd al het eenvoudige Gevoel van Zijn? Bezit

je niet altijd al deze directe toegang tot de ul-
tieme Geest, die niets anders is dan het een-

voudige gevoel van Zijn? Je hebt dit
eenvoudige Gevoel nu toch ook al? En je

hebt het ook nu weer, toch? En nu?
En besef je niet altijd al dat dat Gevoel ge-

lijk is aan de Geest? Aan de Godheid Zelf?
Aan de Leegte? De Geest duikt niet op in het

bestaan: het is het enige dat voortdurend in je
ervaring aanwezig is – en dat is het eenvou-

dige Gevoel van Zijn, een subtiel, voortdu-
rend besef op de achtergrond dat je, als je er

heel nauwkeurig, heel zorgvuldig naar kijkt,
al had sinds de oerknal, en zelfs daarvoor –

niet omdat jij toen al bestond, maar omdat je
waarlijk vooraf gaat aan de tijd, in dit tijd-

loze moment, waarvan het gevoel het een-
voudige Gevoel van Zijn is: nu, en nu, voor

altijd en eeuwig nu.
Voel je het eenvoudige Gevoel van Zijn?

Wie is er niet nu al Verlicht?9

Noten
1. Ken Wilber, The Simple Feeling of Being:
Embracing Your True Nature, Shambhala, 2004,
272 blz., (samengesteld door Mark Palmer,
Sean Hargens, Vipassana Esbjörn en Adam
Leonard).
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3. Ken Wilber, Zonder grenzen: Karnak, 1883.
4. Ken Wilber, Een beknopte geschiedenis van
alles, Lemniscaat, 1997.
5. Een beknopte geschiedenis van alles, p. 265.
6. Frank Visser, Ken Wilber: Thought as Passion,
State University of New York, 2003, p. xv.

7. The Simple Feeling of Being, p. 5.
8. Denken als passie, p. 258.
9. Denken als passie, p. 64-65.

Illustratie:
Omslag boek The Simple Feeling of Being
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De Werkelijkheid maakt zich in gradaties kenbaar,
maar zonder op te houden het Ene te zijn,

waarbij de lagere graden van deze “kenbaarmaking”
door een metafysische integratie of synthese,

in de hogere vormen wordt opgenomen...
Het exoterische gezichtspunt heeft geen begrip

van de transcendentie van de hoogste
Goddelijke Onpersoonlijkheid,

waarvan God een persoonlijke Kenbaarmaking is;
dergelijke waarheden zijn van een te hoog niveau

en daardoor te subtiel en te ingewikkeld
vanuit het gezichtspunt van het eenvoudige

rationele begripsvermogen, om toegankelijk te zijn
voor de meerderheid van de gelovigen,

of op een dogmatische manier
geformuleerd te kunnen worden.

Frithjof Schuon



ADYAR

In december 2004 en januari

2005 was een groepje van acht

Nederlanders in India rond de

jaarlijkse conventie van The
Theosophical Society (zie foto’s

op apart vel). Hieronder enkele

korte verslagen.

ALGEMEEN:

Vanuit een koud en winderig

Nederland kwamen we op ver-

schillende momenten en met di-

verse vluchten aan in India. We

moesten op het vliegveld direct

enkele lagen kleding uitpellen:

een flinke overgang qua tempe-

ratuur!
Het terrein van The Theo-

sophical Society (TS) is gelegen

in Madras/ Chennai aan de Baai

van Bengalen en bij de rivier de

Adyar. Op het strand, dat twee
maal daags enkele uren toegan-

kelijk is, wordt vooral gewan-

deld; dit is de plek waar Leadbe-

ater destijds Krishnamurti

ontmoette. Het terrein zelf is
een oase van rust en natuur-

schoon (flora én fauna) in een

stoffig en rumoerig Chennai (in

het verkeer is het de gewoonte

om bij iedere kruising te toete-

ren, een kakofonie van
geluiden!).

Het internationale “hoofd-

kwartier” (Headquarters HQ)

werd in december 1882 betrok-

ken door Mw. H.P. Blavatsky en
Kolonel H.S. Olcott, die op

17-11-1875 samen met anderen

in New York The Theosophical

Society hadden opgericht. HQ

wordt tijdens de conventie deels
opengesteld voor bezoekers die

dan de door Paul Zwollo sa-

mengestelde tentoonstelling (dit

keer over de Theosophical

Order of Service) in het archief,
het museum, het “dak”, de ka-

mers van Dr. Besant en van

Krishnamurti kunnen bezichti-

gen. Ook worden dan in de bi-

bliotheek/ het centrum voor on-

derzoek (ander gebouw) enkele

unieke boeken tentoongesteld.

De centrale hal van HQ straalt

direct het internationale karak-

ter van de verenging uit. Er is
een plaquette met de namen van

de landen waar secties van de

TS zijn, met de data van de char-

ters. Daarboven staan de drie

doeleinden van de Society (zie
achterzijde Theosofia). Tijdens

de conventie hangen er vlaggen

van de Verenigde Naties en van
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de bij de TS aangesloten landen.
De Vereniging heeft wereldwijd

32.161 leden, waarvan 14.195 in

India. Geheel in lijn met het

tweede doeleinde (vergelijkende

studie van godsdienst, wijsbe-

geerte en wetenschap) staan op

de wanden afbeeldingen, symbo-

len en soms ook spreuken van

bestaande en uitgestorven gods-

diensten en zijn er op het terrein
diverse heiligdommen, onder

meer van het Boeddhisme, van

de Bharata Samaja (Hindoei-

sme), van de Sikhs, een moskee,

een tempel van Zoroaster en
een christelijke kerk. Op het

terrein zijn diverse gedenkplaat-

sen. Van één monument wil ik u

de tekst niet onthouden: “Voor

die onbekende leden van de TS,
verspreid over de hele wereld,

die door hun zwijgzame loyali-

teit en offer verzekerd zijn van

de constante goedkeuring (bles-

sing) van de Meesters.” Waarvan
akte!

Dr. A. Besant heeft de bezit-

tingen van de TS in de tijd dat zij

presidente was uitgebreid door
terrein aan te kopen en gebou-

wen te laten neerzetten, veelal

door giften van privé- personen.

Leadbeater Chambers, in 1910

gebouwd ten behoeve van stu-

denten van de oude wijsheid,

doet nog steeds dienst.

In de zogenaamde Blavatsky

Bungalow wordt altijd The

School of the Wisdom gehou-

den.

De voorzitter van de TVN

heeft deelgenomen aan de jaar-

lijkse vergadering van The Gene-

ral Council. Er hebben korte ge-

sprekken plaatsgevonden met de

internationale presidente Mw.

Radha Burnier, zowel bij haar

thuis als op kantoor. Op haar

kantoor en in de bibliotheek lig-

gen alle theosofische

tijdschriften die ook worden ge-

lezen door haar Nederlandsta-

lige assistente daar, Carin Ci-

troen. Er zijn bezoeken gebracht
aan de boekhandel en de druk-

kerij. We bezochten de Krishna-

murti Foundation in Vasanta Vi-

har (het terrein rond de

bungalow die, voor zover ik be-

greep, door Besant voor Krish-

namurti werd aangekocht). Van

21 tot 24 januari 2005 (helaas na

ons vertrek) vond hier een jaar-

lijkse bijeenkomst plaats met als
thema “Menselijke regeneratie

in een degenererende wereld”,

in samenwerking met de TS.

De redactieleden hebben een

interview gehouden met een re-

dactielid van The Theosophist: dit

zal waarschijnlijk als artikel in

Theosofia verschijnen. We heb-

ben genoten van twee (en som-

migen zelfs van nog meer) tradi-

tionele Indiase dansvoorstel-

lingen in Kalakshetra (de school

die werd opgericht door Ruk-

mini Devi Arundale).

CONVENTIE

Op zondagochtend 26-12-2004

had iemand om 6.30 uur een

lichte beweging van de aarde ge-

voeld. De conventie werd die
dag om 8.00 uur geopend. Toen

wij om 11.00 uur op onze kamer

drie hoog in Leadbeater Cham-

bers kwamen, zagen we een

soort springvloed in de anders
zo rustige Adyar-rivier. Dit was

het gevolg (zo bleek later) van

de aardbeving onder zee bij Su-

matra en de Nicobaren. Het ter-

rein stroomde voor een deel on-

der, maar de mensen, gebouwen

en heiligdommen op het terrein

bleven geheel ongedeerd. De

trieste gevolgen van de tsunami

zijn u bekend. Op het terrein la-

gen tussen de aangespoelde

rommel massa’s slippers in vol-

wassen en kleine kindermaatjes,

als schokkende getuigen van

deze ramp…
Het thema van deze door

ongeveer 1250 afgevaardigden

van de hele wereld bezochte

129e internationale conventie

was “Yoga is Skill in Action”
(yoga is vaardigheid in actie). Zo-

als gebruikelijk vonden de bij-

eenkomsten plaats in een

enorme open uit hout vervaar-

digde ruimte, die hiervoor jaar-

lijks bij het hoofdgebouw wordt

opgericht. Nadat diverse verte-

genwoordigers de gebeden van

de religies hadden uitgesproken

(zeer indrukwekkend) opende
de internationale presidente

Radha Burnier de bijeenkomsten

met de aanroep tot eenheid van

A. Besant: “O, verborgen leven,

trillend in elk atoom; O, verbor-

gen licht, stralend in ieder we-

zen; O verborgen liefde, alles

omvattend in één zijn; moge een

ieder die één zich voelt met u,

zich één ook weten met ieder
ander…”. Er volgden groeten en

een uiteenzetting van het theo-

sofische werk van over de hele

wereld.

- In haar openingstoespraak
sprak Mw. Burnier over het

woord dharmah uit het em-

bleem van de TS, “Satyan Nasti

Paro Dharmah” als zijnde een

gevoel van universele verant-

woordelijkheid. De mens heeft

de mogelijkheid van onderschei-

dingsvermogen meegekregen.

Helaas wordt hij vaak verblind

door egoïsme/ onwetendheid,
waardoor hij onverantwoorde-

lijk handelt. Een theosofische

leefwijze is van belang: de ego-

ïstische belangen opzij zettend
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en de verantwoording op zich
nemend voor omgeving, dieren

en mensheid. Ze citeerde J.

Krishnamurti: “Als u zichzelf een

Indiër of een Moslim, een Chris-

ten of een Europeaan of wat dan
ook noemt, bent u gewelddadig

bezig, omdat u zichzelf onder-

scheidt van de rest van de mens-

heid”.

- De openbare lezing van Joy
Mills (U.S.A.) behandelde het

thema “Een Pad is om te bewan-

delen” en “walk the talk”: we

moeten die ideeën waarover we

praten in de praktijk brengen.
Ze besprak de vele metaforen

over het “pad” in de wereldlite-

ratuur. Deze inleiding is inmid-

dels verschenen in The Theoso-

phist.
- De theosofie- wetenschap

lezing werd gegeven door P.

Krishna (India): “De krachtige in-

vloed van wetenschap op de

maatschappij”. Is het doel van
opvoeding en onderwijs om la-

ter een goed salaris te verdie-

nen, of gaat het er om dat ie-

mand zijn mogelijkheden tot

uitdrukking leert brengen? Prof.
Krishna legde haarscherp de ma-

terialistische motieven bloot van

een deel van de wetenschappers

(het gevolg van de onwetend-

heid van onze mensheid). Hij
noemde nog eens het briljante

antwoord van Faraday toen hem

gevraagd werd wat het nut van

zijn uitvinding was: “Wat is het

nut van een pasgeboren baby?”
Wetenschap is in feite globaal en

universeel: er is geen Indiase of

Amerikaanse wetenschap. Eén

ding kunnen we zeker van de

wetenschap leren: nederigheid:
“Ik weet de waarheid niet, maar

ik ga het onderzoeken”. Een we-

tenschappelijke instelling is in

feite een religieuze instelling:

graaf diep en raak schoonheid,
wijsheid en waarheid.

- De TOS- lezing (Theosophi-

cal Order of Service) werd gege-

ven door Diana Dunningham

Chapotin (Nieuw Zeeland/
Frankrijk): “Geven vanuit de

overvloed in elk van ons”. Vanuit

de ontdekking dat wij één zijn

met alle levensvormen ligt be-

trokkenheid met het lijden dat
we overal waarnemen voor de

hand. Maar de motieven achter

dat hulp bieden dienen we moe-

dig te onderzoeken. Heel vaak

helpen we óók eenvoudigweg al
door wie we zijn en hoe we ons

leven leiden.

- De Besant- lezing werd ge-

geven door de advocaat Ashok

Desai (India): “Secularisme on-

der de constitutie” (scheiding

van religie en staat onder de

grondwet). Hij gaf aan dat er wel

eens gezegd wordt dat de Indi-

ase samenleving niet zo zeer een
smeltkroes is, maar veel eerder

een saladekom of een kleurrijk

kleed. In India is de regelgeving

die bijvoorbeeld bij scheidingen

wordt toegepast afhankelijk van
de godsdienstige groepering

waartoe iemand behoort. In

India is het een kandidaat niet

toegestaan om tijdens verkie-

zingen te spreken over zijn
godsdienstige achtergronden. Er

is nog steeds in alle religies het

probleem van ongelijke behan-

deling van mannen en vrouwen.

- Ed Abdill (U.S.A.) gaf de
openbare lezing: “Poort naar de

toekomst”. Hij sprak over het

begrip synchroniciteit van Jung

en over de flitsen van begrip. Op

zo’n moment moet het denkver-

mogen niet verstoord zijn. Als

verschijnselen van synchronici-

teit plaatsvinden kunnen we de

betekenis ervan begrijpen en

kunnen we wijzere beslissingen
nemen als we op de grote kruis-

punten van het leven komen te

staan.

- John Algeo (U.S.A.) gaf de

openbare lezing: “Verrast door
vreugde: heelheid in een gefrag-

menteerde wereld”. Vanuit per-

soonlijke ervaring gaf hij een be-

schrijving van de begrippen sat-

chit- ananda. Een dergelijke
vreugde kan alleen doorkomen

in een voorbereid hart, in een

voorbereide wereld. Om dit te

bereiken zullen we moeten op-

houden ons aan zaken vast te
klampen. Zoals Arjuna op het

slagveld van Kurukshetra zullen

we moeten leren wie en wat we

werkelijk zijn : “Om tat sat”.

- Zoals ieder jaar was er weer
een sessie “Vragen en antwoor-

den”, dit keer met John Algeo,

Radha Burnier en Joy Mills (zal

zeker vertaald worden voor

Theosofia).
- Trân-Thi-Kim-Diêu (Frank-

rijk): “Wat is yoga?” Als theoso-

fiestudent gaf zij aan dat ieder

mens enerzijds de plicht heeft

om zijn goddelijke natuur te rea-

liseren en anderzijds het recht

heeft om zijn eigen pad te be-

wandelen in de richting van het

goddelijke. Zij vatte yoga samen

als zuiverheid van motieven, in-

telligent denken en vaardigheden

in de praktijk gebracht.

- Dara Tatray (Australië): “Een

bekwame visie, bekwame mid-

delen”. In ons doorsnee dage-

lijkse leven onderzoeken we on-

voldoende en hebben we de

neiging om vooral op de buiten-

wereld te reageren: in feite

overheerst versluiering en ta-

mas. Zelfs als we de ene dag een

geweldige diepe ervaring van

waarheid hebben, is het de vol-

gende dag veelal weer “business
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as usual”. We zouden ons meer
bewust moeten zijn van onze ei-

genlijke beweegredenen en mo-

tieven en vooral moet leven in

het hier en nu.

- John Vorstermans (Nieuw
Zeeland) sprak over een zin-

snede uit H.P. Blavatsky’s Stem

van de Stilte “Het denken is de

machtige verdelger van het Wer-

kelijke” (fragment I- 4). We le-

ven in een wereld waar we

enerzijds geneigd zijn om bijna

alles te beredeneren, of ander-

zijds ons bezighouden met ritue-

len die ons ervan weerhouden
om te zien wat echt is. We wor-

stelen op onze eigen psychologi-

sche strijdtonelen. Een citaat

vermeldde “Om wijsheid te ver-

overen moeten we loslaten wat
we weten.” We moeten probe-

ren om weer met een open

denkvermogen te kijken en we

zullen onze verhalen en beelden

daarbij los moeten laten.
- Wies Kuiper (Nederland):

“Het gebruik van vaardigheden

in het proces van globaal leven”.

De term globalisering heeft

vooral betrekking op marktwer-

king, kapitaal en materie. Als we

niet verder doordringen in de

“Eenheid als het diepste onder-

liggende feit van alles” (Sri Ram)

komen we inderdaad niet verder
dan dit materiële aspect. De

enige manier om die eenheid te

bereiken, is door aandacht te

besteden aan onze gedachten en

deze niet te richten op de per-

soonlijkheid maar op het begrip

dat we een deel zijn van het ge-

heel.

- Michel Chapotin (Frankrijk)

verzorgde een diavoorstelling
met muziek en teksten van Sri

Ram, “Woorden van een wijs

man”. Radha Burnier en Joy Mills

gaven hier en daar nadere toe-

lichting bij de dia’s.

- Betty Bland (U.S.A.) hield

een power- point- presentatie

over hoe men in de U.S.A. mid-

dels computer en internet bezig
is met de verspreiding van theo-

sofie.

- Er was een panel- discussie

over “Doelen en middelen” en

er waren symposia “In de rich-

ting van Integratie” en “Harmo-

nieus leven”.

- Er was een inleiding op vi-

deo van J. Krishnamurti

(1895-1986) getiteld “In de rich-

ting van een holistische manier

van leven”. Volgens Krishnamurti

houdt yoga een morele, ethische

en gedisciplineerde leefwijze in

waarbij elke beweging en elk ge-

baar gadegeslagen wordt.

- Verder waren er verschil-

lende openbare bijeenkomsten

van groeperingen die in Adyar

bijeenkomsten houden, onder
andere van Loge Adyar.

- Bij de afsluitende bijeen-

komst op 31-12-2004 gaf Radha

Burnier aan dat Adyar in meer-

dere opzichten een bijzondere
plek is, onafhankelijk van de bui-

tenwereld. Het bijzondere aan

de toewijding van de werkers in

Adyar is het feit dat men komt

om te geven en niet om te be-

wijzen hoeveel men wel weet.

Zij adviseert de leden om in de

loges en centra zo’n soort mini-

Adyar te maken, een mooie

plaats, een centrum van offering,
een plaats waar men kan stude-

ren, waar gesproken wordt over

broederschap en waar dienst-

baarheid ook werkelijk in prak-

tijk gebracht wordt. Het welsla-

gen van de TS hangt af van het

feit of de mens zich bewuster zal

worden van zijn verantwoorde-

lijkheden; het succes van de con-

ventie hangt af van datgene wat
in ons binnenste gebeurt. Pas als

dat mag gebeuren kunnen we el-

kaar een werkelijk “gelukkig

nieuwjaar” toewensen.

TOS

Op 1 en 2 januari 2005 was er

een Internationale conferentie

van de Theosophical Order of

Service (TOS) met als thema:
De TOS, plaats en werk in de

theosofische wereld. De TOS is

in 1908 opgericht door Annie

Besant als een organisatie van

sociale dienstbaarheid van de
TS. Het motto is “Een Eenheid

van allen die liefhebben, in dienst

van alles wat lijdt”. Informatie

over de TOS is te vinden in het

jaarblad “The Service Link”
waarin de toepassing van theo-

sofische principes in ieders ge-

meenschap wordt aangemoe-

digd. Bij de opening van de

conferentie gaf Radha Burnier
aan dat de vraag naar het ver-

band tussen de TOS en de TS

niet valide is en getuigt van een

gebrek aan integratie in het

denkvermogen van de vragen-

steller, een gefragmenteerd uit-

gangspunt. Als we als theosofen

werkelijk wijsheid zoeken, dan

zouden we overtuigd zijn van de

universele broederschap en dan
zouden we dergelijke verbanden

als vanzelfsprekend ervaren.

Wijsheid gaat samen met liefde

en mededogen. Als een plant

dorst heeft geef je hem water en
je vraagt je niet af of hij tot een

bepaalde maatschappij behoort

of niet. We verlenen steun waar

dat nodig is: hoe kunnen we aan

de kant blijven staan zonder
onze handen uit de mouwen te

steken? Ook Mw Blavatsky

bracht dit in praktijk, onder

meer door haar duurdere ticket
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voor een lange reis per boot om
te ruilen voor een goedkoper,

wat haar verzekerde van een

zeer oncomfortabele reis, maar

zodat er iemand anders, die in

nood was, kon meereizen.
Tijdens de conferentie waren

er diverse inleidingen en ge-

sprekken over welke projecten

men kan opzetten of ondersteu-

nen. Ten tijde van de tsunami za-

gen we in de praktijk hoe effici-

ent er gerichte hulp kan worden

geboden: Dhr C.V.K. Maithreya

hield een power- point- presen-

tatie over hoe e.e.a. in Chennai
georganiseerd en gekanaliseerd

wordt en wat er precies met het

ingezamelde geld en met de

goederen gebeurt. De TOS- af-

deling Chennai verzorgde een
rondleiding en lunch in het Social

Welfare Centre waar Radha Bur-

nier enkele rolstoelen aanbood.

De bij de TS aangesloten landen

gaan verschillend om met de
TOS. Sommige landen zijn niet

actief. In andere landen wordt

men zelfs in eerste instantie

TOS- lid en pas dáárna lid van de

TS. In India zijn 170 TOS- groe-

pen en zijn de activiteiten geheel

geïntegreerd in het TS- werk. Er

zijn veel mogelijkheden om als

land actief te zijn voor de TOS:

zelf actieve hulp verlenen of
goederen sturen; middels dona-

ties de op de achterkant van

Adyar Newsletter genoemde en

hieronder toegelichte TS- pro-

jecten ondersteunen (N.B. Dit is
voor ieder lid en voor iedere

loge te allen tijde mogelijk. Uw

donaties, ook voor de actie

“TOS Chennai Region Tsunami

Relief”, waar intensief concrete
hulp aan de regio wordt gebo-

den, zijn welkom op giro

191910 van de TVN, Amster-

dam. Ter vermijding van bank-

kosten naar het buitenland zal
de penningmeester het totaalbe-

rag storten);TOS-acties van an-

dere landen financieel onder-

steunen; individuele leden

financieel ondersteunen om the-

osofische bijeenkomsten bij te

wonen, zodat men daarna zelf

verder kan in eigen loges en cen-

tra (sponsoring); boeken opstu-

ren naar opstartende loges etc.
De TS doet veel nuttig werk in

Chennai. Hieronder in het kort

enkele projecten:

- Centrum voor sociale bij-

stand (social welfare centre):
vrouwen krijgen hier een oplei-

ding in weven en naaien. Ook

worden hier kinderen opge-

vangen en verzorgd en zijn er

medische spreekuren (ook ge-

specialiseerd voor kinderen, al-

les gratis, evenals de medicijn-

verstrekking).

- Centrum voor bijstand aan

dieren (animal welfare centre);
acht medewerkers, medische

zorg aan meer dan 10.000 die-

ren per jaar, zoals geboortebe-

perking,. Er wordt hulp (uiter-

aard gratis) verleend in dorpen
waar deze voorziening niet

voorhanden is. Overigens lopen

op het terrein honden en katten

rond die verzorgd worden.

- Olcott Memorial High
School. Dit is een van de eerste

liefdadigheidsprojecten van de

TS om scholing te verzorgen

voor minder bevoorrechten in

en rond Chennai, in 1894 opge-

richt door Kolonel Olcott. 700

kinderen, jongens en meisjes,

krijgen onderwijs, twee maaltij-

den per dag, een schooluniform

en boeken. Het onderwijs richt
zich zowel praktijkgericht op

een toekomstige baan in de

maatschappij als ook op door-

studeren. De staf is liefdevol, be-

vlogen, enthousiast en bereid
om kennis door te geven naar

andere scholen in de omgeving.

Het onderwijs vindt naar onze

westerse begrippen plaats onder

zeer eenvoudige omstandighe-

den en met weinig middelen

(weinig materiaal, geen tafels en

stoelen, de kinderen zitten

veelal op de betonnen vloer).

- Sinds 1971 is er ook een
kleinschalig studentenhuis.

Tijdens de conventie was er

een informatiestal van Beauty

without Cruelty (schoonheid

zonder wreedheid). Er was uit-

gebreide voorlichting over het

lijden en de dood van dieren op

boerderijen en in de cosmetica-

industrie.

SCHOOL OF THE WISDOM

Van 3 t/m/ 31 januari 2005 sprak

Ed Abdill over het thema “Sleu-

tel tot Wijsheid”.

Tijdens de school citeerde hij
de uitspraak van iemand: “Van-

avond hoort u 101 lezingen: de

ene die ik geef en de 100 die u

hoort”. Hij lardeerde zijn inlei-

dingen met grapjes en anekdo-

tes. Er werd gewerkt met H.P.

Blavatsky’s Geheime Leer (Pro-

loog, Inleiding Samenvatting) en

met De Mahatma Brieven aan A.P.

Sinnet van T. Barker. Ed Abdill
sprak over tijd en ruimte (deed

hierover een geleide meditatie),

over de drie grondbeginselen

immanentie, periodiciteit en

transcendentie. Hij benaderde
het thema vaak vanuit de zintuig-

lijke waarnemingen en vanuit de

christelijk- joodse optiek. Hij

ging in op psychologische aspec-

ten (boosheid, angsten, verlan-

gens), healing (touch for health),

helderziendheid en contact met

overledenen. Voor de serieuze

theosofie- studenten ging hij niet
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altijd diep genoeg op de materie
in (er zaten enkele cracks bij,

waaronder een Indiase weten-

schapper) en er waren soms

verschillen van opvatting. Hierna

volgen enkele interessante op-

merkingen. Bij de ontwikkeling

van de wortelrassen wordt er

steeds één zintuig toegevoegd.

De mens moet zelf zijn denkver-

mogen activeren, zoals het kui-

ken met zijn snavel de eierschaal

moet breken. Leven als theosoof

houdt studie, meditatie en ser-

vice in. Een mooi voorbeeld van

de overal aanwezige ondeelbare
drie- eenheid (geest, stof en be-

weging) is het beeld van de

staafmagneet met noordpool,

zuidpool en energievelden. Als je

de magneet in tweeën zaagt,
ontstaat er wederom een staaf-

magneet met noordpool, zuid-

pool en energievelden. Het veld

op zich kun je niet zien, maar je

kunt het kennen door de effec-

ten.

Op de woensdagmiddagen gaf

Mary Abdill workshops over in-

teractieve manieren om theoso-

fie naar voren te brengen, onder
andere door middel van brain-

storms en het maken van mind-

maps. Els Rijneker

Oratie Prof. Hans Gerding –

grote stijlvolle gebeurtenis

Inleiding

Vorig jaar heeft de stichting Pro-

klos de filosoof Dr. Hans Ger-

ding benoemd tot bijzonder
hoogleraar in de Metafysica in de

geest van de Theosofie, verbon-

den aan de Faculteit van de Wijs-

begeerte van de Universiteit in

Leiden. Hij is de opvolger van
prof. Dr. Wim van Vledder, die

om leeftijdsredenen moest aftre-

den. Sinds januari 2004 geeft

Prof. Gerding wekelijks college

aan reguliere studenten, die
hiermee studiepunten voor hun

opleiding kunnen verdienen en

aan belangstellenden, die een

studiekaart hebben aangeschaft

voor het bijwonen van deze
boeiende colleges. Inlichtingen

hierover bij de faculteit

(071-5272031).

Een ‘bijzonder’ hoogleraar is

iemand die niet in dienst is van
de universiteit, maar van een

stichting die de bevoegdheid be-

zit om een hoogleraar op een

bepaalde plek te benoemen. De

stichting Proklos is opgericht
door het International Theoso-

fisch Centrum in Naarden en de

Nederlandse Afdeling van de

Theosofische Vereniging en bezit

de benoemingsbevoegdheid
sinds 1957. Zij heeft achtereen-

volgens Prof. Dr. J.J. Poortman

(1958- 1966), Prof. Dr. Henk

Dubbink (1966-1975), en Prof.

Dr. Wim van Vledder
(1981-1999) benoemd. De facul-

teit der Wijsbegeerte heeft naast

de Proklos-leerstoel drie ge-

wone hoogleraren en drie bij-

zondere hoogleraren.
Prof. Gerding heeft veel gepu-

bliceerd, zowel in wijsgerige en

parapsychologische vakbladen

als in populaire tijdschriften,

vooral in het bekende tijdschrift
Prana. Hij is directeur van het

Parapsychologisch Instituut in

Utrecht, dat opgericht is door

Prof. Heymans, die later werd

opgevolgd door o.a. de bekende
hoogleraren Tenhaeff en Henry

van Praag. Samen met Dr. H. van

Dongen heeft Dr. Gerding nage-

laten geschriften van Prof. Poort-

man verwerkt in het boek ‘Het
voertuig van de ziel’ (Uitg. Ankh

Hermes 1993). Naast zijn para-

psychologische werk is hij actief

als Jungiaans therapeut. Inmid-

dels is hij ook een veel gevraagd
theosofisch spreker, o.a. in de

Loges van de Theosofische Ver-

eniging.

De plechtigheid
Het is gebruikelijk dat een

nieuwe hoogleraar ongeveer een

jaar na zijn eerste colleges offi-

cieel zijn ambt aanvaardt met

een plechtige en feestelijke
openbare les, de ‘oratie’,

meestal in de grote zaal van de

universiteit. Op 4 februari 2004

was het zover voor Prof. Dr.

Hans Gerding. Hij beklom in de
zwarte toga en baret die bij zijn

ambt horen het hoge spreekge-

stoelte in de indrukwekkende

grote zaal van het Academiege-

bouw aan het Rapenburg in Lei-

den. Het is het universiteitsge-

bouw dat prins Willem van

Oranje in 1574 aan de stad Lei-

den schonk als dank voor de

moedige houding van de Leidse
bevolking tijdens het beleg van

Leiden door de Spaanse macht-

hebbers.

De openbare les was op

meerdere manieren, o.a. in
Theosofia en Prana, aangekon-

digd. Er was lang niet voldoende

plaats in de zaal om alle aanwe-

zigen (450) een plaats te geven.

Via een T.V.-monitor in een an-

dere zaal kon iedere belangstel-

lende toch getuige zijn van de

plechtige les. Het gebeurt maar

zeer zelden dat zoveel mensen

afkomen op een zeer wijsgerig
betoog. Naast de Rector Magni-

ficus van de Universiteit Leiden

en vertegenwoordigers van de

Faculteit der wijsbegeerte en

van theosofische organisaties
(TVN, ITC, PCMSt. O&O) wa-

ren er vele bekenden uit de

theosofische loges uit binnen- en

buitenland aanwezig.
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Na afloop van de oratie was
er een zeer druk bezochte re-

ceptie, waar vele contacten wer-

den gelegd tussen mensen die

vanuit diverse invalshoeken naar

deze openbare rede waren ge-

komen.

Inhoud van de oratie

De volledige tekst van de oratie

is nu reeds verkrijgbaar bij de
Stichting Proklos en de T.V.N.

Aan een Engelse vertaling wordt

gewerkt. De titel is ‘Filosofische

implicaties van grensoverschrij-

dende ervaringen’. Enkele
hoofdpunten:

Iedereen kent eigen grens-

overschrijdende ervaringen: b.v.

als je tijdens een autorit zo in-

tensief in gesprek bent, dat je je
absoluut niets meer herinnert

van alle stoplichten en gebou-

wen die je gepasseerd moet zijn.

Maar ook bijna-dood-ervaringen,

trance-toestanden, voorschouw,
mystieke belevingen komen vaak

voor en zijn grensoverschrij-

dende ervaringen. Het zijn erva-

ringen waarbij je overstapt naar

een andere belevingswereld.
Godsdiensten zijn ondermeer op

zulke verschijnselen gebaseerd.

Prof. Gerding wijst erop dat

het hierbij om toetsbare, veri-

fieerbare verschijnselen gaat en
geeft enkele voorbeelden uit het

mesmerisme, het spiritisme en

de theosofie. Zo is ‘Broeder-

schap’ te beschrijven als een

grensoverschrijdend ervaren van
eenheid. Hij beschouwt zulke

ervaringen als meer dan hersen-

fysiologische verschijnselen.

Vaak brengen zij transformatieve

veranderingen teweeg, d.w.z.
veranderingen die je leven fun-

damenteel veranderen, zoals het

geval kan zijn na een bijna-

dood-ervaring of het ervaren

van onmetelijk licht.
Het denkklimaat staat niet

meer open voor de verificatie

van incidentele gevallen; de mo-

derne parapsychologie richt zich

meer op statistische argumenta-

tie. Dat is jammer, want veel ge-

wone mensen worstelen met

hun grensoverschrijdende erva-

ringen en er zijn nauwelijks the-

rapeuten die daar raad mee we-

ten. Al deze grensoverschrijden-

de ervaringen kun je ‘met beide

benen op de grond’ weten-

schappelijk toetsen, maar dan

moet je wel de moeite nemen
om de mensen die deze erva-

ringen hebben zeer aandachtig

en in volle ernst te volgen op

hun vlucht in die andere werel-

den.
Prof. Gerding straalde tijdens

de oratie een groot zelfvertrou-

wen uit, en wist met zijn wijsge-

rig betoog de zaal van het begin

tot het eind te boeien. Aan het
begin vroeg prof. Gerding ons

hem op zijn vogelvlucht door al

deze werelden te volgen, aan

het eind om weer met beide be-

nen op de grond te landen. Dat
kenmerkt zijn benadering. We

volgden hem en kwamen ook

weer met beide benen op de

grond: dit was zelf een grens-

overschrijdende gebeurtenis.
Ronald Engelse,

voorzitter stichting Proklos

Pracht en mysterie van de

Islam - In Perzië en India in

de 17e eeuw

De rol van de Islam, de VOC en

Dzjenghiz Khan in de Diamanten

Eeuwen van Shiïtisch Perzië en

Soennitisch India. Onderstaand
is een inleiding tot een cursus,

die op 8 en 15 mei 2005 gege-

ven wordt door Christa

Engwerda in de Besant Hall van

het Internationaal Theosofisch
Centrum, Naarden. Tijd: 14.00-

16.30 uur. Kosten niet-leden €8,

leden €5. Inl: 035-6945121.

Ieder die naar de Tadz Mahal

in India en naar de Isfahaanse
Shah-moskee in Iran kijkt, voelt

aan dat dit gebouwen zijn die uit

een zeer rijk verleden stammen.

Een uiterst rijk verleden waarbij

de Gouden Eeuw van Nederland
totaal in het niet zinkt. Toch was

deze Nederlandse glorieuze,

doch jammer genoeg maar kort

durende economische toppositie

er mede debet aan dat Perzië en
India in de eerste helft van de

17e eeuw een Diamanten tijd-

perk konden beleven. Vóór de

Nederlanders hadden gedu-

rende de 16e eeuw de Portuge-

zen hier voor gezorgd en ná de

Nederlanders zouden voorna-

melijk de Engelsen hiervoor zorg

blijven dragen tot in de tweede

kwart van de 18e eeuw toen zo-

wel het Perzische-, als ook het

Indiase rijk in kleine staatjes uit-

eenviel. Dit gegeven luidde een

gestadige economische neergang

in en een toenemende dominan-

tie van vreemde mogendheden;

twee factoren die zo langzamer-

hand zowel Iran alsook India

achter zich te lijken hebben gela-

ten. Beide landen zijn op weg
om een behoorlijk sterke econo-

mie op te bouwen hetgeen dan

ook (bijna wetmatig) vergezeld

gaat van nieuwe uitingen op het

gebied van kunst en cultuur.
Ieder die de beide landen in

hun diamanten eeuwen bekijkt,

wordt getroffen door de over-

eenkomsten die er zijn in hun ar-

chitectuur en hun miniatuur-

kunst, ja zelfs in de overeen-

komsten in de gebruiken en ge-

woonten aan het hof. Voor dit

alles zijn er redenen aan te wij-
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zen. Voor de hand liggende re-

denen en totaal onvermoede re-

denen. In onze 21e eeuwse ogen,

lijkt het vreemd dat een Shiïtisch

en een Soennitisch hof zulke

grote overeenkomsten konden
vertonen omdat wij vandaag de

dag denken dat deze twee stro-

mingen binnen de Islam elkaar

verdragen als water en vuur.

Maar wie de geschiedenis van de
Islam nader gaat bekijken zal

zien dat de huidige positie van

de religie binnen de Islamitische

landen een heel andere is dan

die in de boven genoemde eeu-

wen. Menigeen zal verbaasd

staan over de toen aanwezige

pracht en praal en alle andere fa-

cetten van het leven die met

luxe gepaard gaan. Kader Abdol-

lah verwoordde het eens heel

mooi nadat hij in Gent naar een

tentoonstelling over 5000 jaar

Iraanse kunst was geweest:

WAT!!, WAREN WIJ DAT??……
En dan somt hij vele verfijnde en

sensuele kunstobjecten op.

Ondenkbaar in het Iran waaruit

hij in 1979 vluchten moest.

Abdollah zou beter hebben ge-

weten als hij de klassieken van

de Perzische poëzie had gele-

zen. De gedichten stromen over

van wijn en van liefde die in lust-

hoven werden genoten. Helaas
is de Perzische lusthof nu geslo-

ten en de wereldberoemde wijn

uit Shiraz wordt sinds 1979 niet

meer gemaakt. Dit alles geldt in

bijna dezelfde mate voor India,
ware het niet dat India al heel

wat langer als een zelfstandig

land functioneert en dat het be-

staan van meerdere religies bin-

nen het land er voor heeft ge-

zorgd dat er geen theocratie kon

ontstaan. Ook hebben de theo-

sofische beweging in India en de

figuur van Gandhi er voor ge-

zorgd dat toch een groot deel
van de Indiase bevolking tot de

overtuiging kon komen dat men-

sen die verschillende godsdien-

sten aanhangen, toch evenwaar-

dig naast elkaar kunnen leven, al
is dit gegeven helaas tot op de

dag van vandaag nog steeds niet

doorgedrongen tot alle bewo-

ners van India en ook is het kas-

tenstelsel nog lang niet verdwe-

nen. Maar dit zijn gegevens uit

het heden en daar gaan wij ons

niet mee bezig houden tijdens

de lezingen van 8 en 15 mei

2005.
De eerste lezing zal gaan over

het Perzië onder de dynastie van

de Safawieden. Dit was een dy-

nastie die zijn oorsprong vond in

een eeuwenoude Soefi Orde uit
het noordwesten van Perzië; het

gebied waar eens de il-khanen

hadden geregeerd. Dit waren de

nakomelingen van de kleinzoon

van Dzjenghiz Khan. De Sjeik
van deze orde werd Sjah in

1502. Voor ons 21e eeuwers,

lijkt het vreemd dat het hoofd

van een mystieke monniken-

gemeenschap het hoofd van een
regering kon worden, maar bin-

nen de geschiedenis van de Islam

komen we dit fenomeen wel va-

ker tegen. Ook lijkt het vreemd

dat de orde tot 1450 altijd
vroom en Soennitisch was en

daarna militant en fel Shiïtisch

wordt. Maar ja, ook Parijs was

wel een Mis waard voor de Pro-

testantse Hendrik van Valois, die
daarop in 1589 in één nacht

Katholiek en koning van Frank-

rijk werd. Onder de Safawieden

werd de religie niet zozeer aan

de politiek, dan wel aan de eco-

nomie gekoppeld en daar waren

heel gezonde redenen voor. Dit

resulteerde in prachtige kunst en

architectuur die we nog steeds

kunnen bewonderen.
Tijdens de tweede lezing zul-

len we zien dat in India de religie

wèl aan de politiek werd gekop-

peld, maar niet op een manier

die wij verwachten van een Isla-

mitische staat die de Moghol dy-

nastie had gevormd vanaf 1526

in het grootste deel van India.

Deze dynastie stamde volgens

haarzelf af van de Mongool
Dzjenghiz Khan. Bekrachtigd

werd deze afstamming door het

laten maken van koningsboeken

waarin de levens van de vele

roemruchte voorvaderen wer-

den afgebeeld en beschreven.

Dankzij deze “kronieken’’ be-

schikken we nu nog steeds over

prachtige miniatuurschilderin-

gen. In de architectuur is te zien
dat de Moghol-keizers soms wil-

lens en wetens oudere architec-

tuur uit Perzië hebben geko-

pieerd. Uiteraard hadden zij hier

hun reden voor. Deze reden is
ook te lezen vanuit enkele Perzi-

sche en Indiase schilderijen en

zal tijdens de lezingen worden

onthuld.
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Rectificatie

In het verslagover het Etty Hillesum weekend 30 en 31 oktober

2004 laatste zin, is een citaat van Etty Hillesum verkeerd weerge-

geven. (Theosofia 1-2005, Verenigingsnieuws) op een van de mu-

ren in het Etty Hillesum Centrum te Deventer staat geschreven:

“De omstandigheden, de goede en slechte moet men aanvaarden,
wat niet belemmert, dat men zijn leven er aan kan wijden de

slechte te verbeteren.”



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 verliezen
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 straf-

maatregelen 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

(* Deze titels leveren wij alleen rechtstreeks aan particulieren)

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks
bij onze uitgeverij, tenzij anders vermeld. Wij zijn dinsdag t/m vrij-
dag van 11.00 uur to 17.30 uur en zaterdag tot 17.00 uur geopend.

e-mail: books@theosofie.nl, website: http://www.theosofie.nl

Secret Doctrine Questions & Answers*
By Geoffrey Barborka

200 pp., cloth, 2003
ISBN 0 913510 77 7 Price € 16,20

The text was compiled from the bi-monthly periodical The Cana-

dian Theosophist, from September/October 1964 through Novem-
ber/December 1980. There are 275 questions and answers, and

they are reproduced in the same order in which they originally
appeared. The 11 page index may aid in grouping subjects.

Blavatsky’s Secret Books - Twenty Years’ Research*
By David Reigle and Nancy Reigle
185 pp., cloth, 1999

ISBN 0 913510 76 9 Price € 14,50

The “Book of Dzyan” is what H.P. Blavatsky calls the secret source
of the stanzas forming the basis for her published book The Secret

Doctrine; and the “Book of the Golden Precepts” is what she calls
the secret source of her published book The Voice of the Silence.

The research of the Reigles has focused on these two books.

The Fragments that remain of the Lost Writings

of Proclus*
Translated from the Greek by Thomas Taylor

124 pp., cloth, reprinted 1988
ISBN 0 913510 58 0 Price € 13,50

Privately published in 1825, reprinted here with bibliographical

notes added. On Light, Eighteen Arguments in Proof of the Eter-
nity of the World, Concerning Place, etc.
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