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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.



Religie voor de toekomst
– Radha Burnier

Theosofie is religie op zich, de Wijs-
heids-Religie in het hart van alle religies,

ontdaan van hun korstvormingen, on-
juiste interpretaties en bijgeloof. Ware

religie moet de oplossing bieden voor elk
probleem. De Theosophical Society

werd gekozen als de hoeksteen, het fun-
dament voor de toekomstige religies van

de mensheid. Deze beweringen zijn be-
kend bij iedere bestudeerder van de

theosofie en bij serieuze leden van de
TS, maar wat zij impliceren, vooral voor

de toekomstige rol van de Vereniging,
moet veel beter begrepen worden. Het

is duidelijk dat de naam ‘Theosophical
Society’ het verband aangeeft tussen de

groep mensen waaruit de Vereniging be-
staat en die transcendentale kennis die

de Wijsheids-Religie vormt, en de weg
van zelfverloochening die de ziel van de

mens opent voor het Eeuwige en hem
erop voorbereidt een meedogende en

wijze dienaar te zijn van de lijdende we-
reld.

De TS is nooit bedoeld als een gewone ver-
eniging van mannen en vrouwen, over het
algemeen vol goede wil en idealistisch,
maar niet meer dan dat. En theosofie is
ook geen conceptuele filosofie. Andere
‘occulte’ en ‘esoterische’ groepen hebben
inhoud ontleend aan onze Vereniging en
presenteren bij tijd en wijle haar filosofie
op een verwrongen of sensationele manier
om aandacht te trekken. Zelfs als zij gro-
tere ledentallen hebben is dat geen reden
om de moed te verliezen. Een vernieuwing
van energie en een nieuw tijdperk van
schitterend werk liggen in het verschiet
voor de TS, mits de leden niet blijven ste-
ken op het niveau van ideeën en informa-
tie. De tijd is rijp dat de TS mensen
doorstraalt met een stimulerende, univer-
sele, religieuze geest en de hoogstaande
implicaties van haar naam eer aandoet.

De eerste doelstelling van de TS is mens-
lievendheid, broederschap. De ware theo-
soof is een filantroop – ‘niet voor zichzelf,
maar voor de wereld leeft hij.’ Dit en filo-
sofie, het juist begrijpen van het leven en
haar verborgenheden, zal de ‘noodzake-
lijke basis’ verschaffen [om invloedssferen
te vinden] en het juiste pad aangeven dat
gevolgd moet worden.

Deze raad van de Mahatma K.H. wordt
gevolgd door zijn commentaar op de vol-
strekte noodzaak van de ‘leer van het hart’
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in tegenstelling tot de ‘leer van het oog’.
Alleen dit kan helpen de wereld te redden
van zijn morele en spirituele lijden.

Er wordt veel geïmpliceerd in de Doel-
stellingen van de Vereniging: de zelfver-
loochening die de basis is van een waarlijk
religieus bewustzijn, een dynamische,
altruïstische geest gericht op het ontdek-
ken van de ware oplossing van het morele
en spirituele lijden van de mensheid; en de
toewijding aan het doen van alle noodza-
kelijke opofferingen die nodig zijn om het
levensmysterie te doorgronden, vooral de
aard van het zelf. Op het ogenblik worden
de Doeleinden oppervlakkig in praktijk ge-
bracht omdat leden zich er zelden van be-
wust zijn dat zij verbonden moeten zijn
met het werk van het doordesemen van het
menselijk denkvermogen met religieuze
oriëntatie en vurigheid – in de bredere zin
van het woord ‘religie’.

Afbrokkelende moraal

Mensen hebben speciale verantwoordelijk-
heden, daar zij begiftigd zijn met speciale
eigenschappen. Eén hiervan is het vermo-
gen om goed van kwaad te onderscheiden.
Van een basaal gevoel dat men moet doen
wat goed is – ervaren als de stem van het
geweten – dat zelfs in primitieve mensen
leeft, tot het stadium van weten wat waar-
lijk goed is, ligt een gevaarvolle reis die elk
mens moet ondernemen. Onderweg lopen
velen vast omdat het denkvermogen de do-
der is van de werkelijkheid. Het maskeert
het kwade en doet het weldadig en goed
lijken.

Vele mensen lachen om de houding van
de spreekwoordelijke leraar die het jon-
getje dat aan hem overgeleverd is een pak
slaag geeft en zegt: ‘Dit doet mij meer pijn
dan jou, maar het is voor je eigen bestwil.’
Maar er zijn veel van zulke voorbeelden
van mensen die zeggen dat ze altruïstisch
zijn maar die op grote schaal kwaad doen,
of in hun eigen omgeving. Echte commu-
nisten probeerden oprecht een gelijkwaar-
dige maatschappij te grondvesten waar
niemand tekort komt en niemand buiten-
sporige voordelen geniet. Maar zulke idea-
listen waren verantwoordelijk voor het

veroorzaken van onbeschrijfelijk lijden. De
klerikale autoriteiten die de Inquisitie heb-
ben ingesteld, met zijn systeem van marte-
ling en dwang, om ‘zielen te redden’,
geloofden dat hun religieuze doelstellingen
de wrede behandeling van ‘ketters’ recht-
vaardigden.

Nu zien wij een parallel op wereldwijde
schaal: naties die ‘terroristen’ willen uit-
schakelen negeren de fundamentele begin-
selen van een beschaafde maatschappij,
zoals bevelschriften tot voorgeleiding, ge-
lijkheid voor de wet en burgerlijke vrijhe-
den. Om de zogenaamde democratische
wereld te ‘redden’, worden gruwelijke mid-
delen gebruikt om informatie uit onschul-
dige mensen te persen, vaak alleen maar
op verdenkingen gebaseerd op vooroorde-
len van ras, huidskleur of religie. Mensen
worden vastgehouden zonder toegang tot
advocaten of familieleden. Zelfs de Britse
regering heeft moeite gehad contact te ma-
ken met haar eigen onderdanen die door
de V.S. in Afghanistan vastgehouden wer-
den. De geschiedenis herhaalt zich: men
gedraagt zich immoreel om de beschaafde
maatschappij in stand te houden. In The
Washington Post schrijft Richard Cohen
over dit onderwerp: ‘De beschaving wordt
niet alleen bedreigd door terroristen maar
ook door de middelen die wij toepassen
om hen te bestrijden.’

Het is nu moeilijk onderscheid maken
tussen terroristen en mensen die naar ei-
gen zeggen anti-terroristen zijn. Op den
duur kunnen hun gewelddadige methoden
een goede maatschappij alleen maar ver-
nietigen, niet opbouwen. Door een klasse
mensen te creëren die niets te verliezen
hebben door hun onderdrukker aan te val-
len, wordt ook de basis gelegd voor een
wereld die sterker verdeeld is. Cohen ci-
teert Jean Amery, een verzetsstrijder die
door de nazi’s aan het plafond werd ge-
hangen met zijn handen achter zijn rug ge-
bonden: ‘Tweeëntwintig jaar later bungel ik
nog steeds boven de grond aan mijn uit de
kom geschoten armen’ – zo sterk dat hij
zichzelf ombracht. Zo zullen in de toe-
komst velen zichzelf en anderen doden
omdat zij volkomen gebroken zijn.
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Er is een innerlijke revolutie voor nodig
om rechtvaardige manieren te ontwikkelen
om blijvende vrede te waarborgen, in
plaats van tot geweld over te gaan om al
dan niet ingebeelde vijanden te overwin-
nen.

De dageraad van een nieuw bewustzijn

Instituten en organisaties kunnen de maat-
schappij niet moreel en spiritueel verande-
ren; alleen individuen met een heldere
visie kunnen dat doen, vooral als zij sa-
menwerken. Wereldwijde protesten tegen
oorlog en het eisen van vrede zijn mis-
schien symptomen van een verandering in
het menselijk bewustzijn. Misschien begint
de mensheid te erkennen dat oorlog geen
problemen kan oplossen. Langzaam vindt
er misschien een wereldwijd moreel ontwa-
ken plaats, getuige de openbare mening op
verscheidene fronten die ethische waarden
steunt en zich verzet tegen de zakelijke
graaicultuur.

Wereldburgers verheffen hun stem om te
waarschuwen tegen het investeren in be-
drijven die mensen en natuurlijke hulp-
bronnen exploiteren in Myanmar
(voorheen Birma); tegen handel in vlees-
producten die met hormonen behandeld
zijn; tegen de belangen van de V.S. in ba-
nanenplantages in Centraal Amerika die
kleinschalige producenten in het Caribisch
gebied ten gronde richten; enzovoorts. Het
bewustzijn groeit dat men alleen moet in-
vesteren in bedrijven die waakzaam zijn
met betrekking tot ethische kwesties en die
zich bezighouden met de verbetering van
sociale omstandigheden in de ontwikke-
lingslanden.

In Zuid Afrika hebben farmaceutische
bedrijven die arme mensen verhinderden
geneesmiddelen te verkrijgen tegen betaal-
bare prijzen van hun standpunt moeten af-
zien als gevolg van internationale
protesten. Een aantal jaren geleden dwong
de wereldwijde boycot van Nestlé-produc-
ten dit bedrijf om een eind te maken aan
haar programma om borstvoeding te ont-
moedigen ten gunste van haar eigen melk-
poeder. Onlangs is Nestlé er niet in
geslaagd hoge betalingen te innen van
Ethiopië omdat zij de aandelen van buiten-
landse bedrijven jaren geleden heeft ge-
confisqueerd. De claim van Nestlé tot
betaling van zes miljoen dollar door dit
arme land, verwoest door droogte, oorlog
en dalende koffieprijzen, heeft burgers
over de hele wereld ertoe gebracht het be-
drijf te bekritiseren, hetgeen ertoe geleid
heeft dat het bedrijf haar claim heeft te-
ruggebracht tot $ 1,5 miljoen en aanbiedt
om dit bedrag terug te geven voor leniging
van de honger. Het betalen van eerlijke
prijzen voor goederen die uit arme landen
worden uitgevoerd, variërend van bananen
tot textiel, is ook een belangrijk punt ge-
worden.

Deze trends zijn als de dageraad van een
nieuwe kijk op wereldzaken – die een
nieuwe interpretatie van globalisatie voor-
spellen – dat wil zeggen, het in praktijk
brengen van de notie van wereldeenheid
en samen delen.

Uit: The Theosophist, mei 2003
Vertaling: A.M.I.
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Reïncarnatie en religie
– Geoffrey Farthing

Dit artikel is deel 3 (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 Vijfde Ontwikkelingsmogelijkheid:
REÏNCARNATIE

Het onsterfelijke spirituele Ego beginsel in
de occulte samenstelling van de mens
neemt een sleutelpositie in als het erom
gaat reïncarnatie te begrijpen: dit wordt
echter niet algemeen erkend. Gewoonlijk
meent men dat reïncarnatie betekent de
terugkeer naar de aarde van een overleden
persoonlijkheid, een wedergeboorte van
diezelfde persoon, een soort van wederop-
standing. De theosofische leringen corrige-
ren dit populaire beeld en geven er een
uitbreiding aan. H.P.B. behandelde Re-
incarnatie en de daarmee verbonden Wet
van Karma in een van haar opstellen:

Als Theosofie overwint in de strijd en haar
alles-omvattende filosofie diep wortel schiet
in het denken en in het hart der mensen, als
haar leer van Reïncarnatie en Karma, met
andere woorden van Hoop en Verantwoorde-
lijkheid, een thuis vindt in het leven van de
nieuwe generaties, dan zal echt de dag van
vreugde en blijdschap aanbreken voor allen
die nu lijden en uitgestoten zijn. Want ware
Theosofie is ALTRUÏSME, en dat kunnen
we niet genoeg herhalen! Het is broederlijke
liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toe-
wijding aan de Waarheid. Als ooit de mensen
zich toch eens realiseren dat alleen hierin
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waar geluk kan worden gevonden, en nooit
in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige
bevrediging ook, dan zullen de donkere wol-
ken wegdrijven en een nieuwe mensheid zal
op aarde geboren worden. Dan zal inderdaad
het GOUDEN TIJDPERK aanbreken. (C.W.
XI, 202)

Deze passage verwijst naar Reïncarnatie
en Karma als leringen van Verantwoorde-
lijkheid en Hoop. Elders duidt H.P.B. ze
aan als de tweeling-leer. De een kan niet
juist begrepen worden zonder de ander.
We behandelden Karma bij de Derde
Ontwikkelingsmogelijkheid, de Wet, die
een aantal aspecten heeft die allemaal min
of meer te maken hebben met het aspect
van oorzaak en gevolg. Opeenvolgende
persoonlijkheden zijn de gevolgen van oor-
zaken die geschapen zijn door hun onmid-
dellijke voorgangers en mogelijk nog
daaraan voorafgaande.

Maar wat is het proces van reïncarnatie?
Het is de stroom van het ‘Leven’ door een
serie opeenvolgende tijdelijke vormen. Het
is een continu proces, doch afwisselend
passief en actief. Het is zowel van toepas-
sing op de grootste zichtbare dingen, b.v.
universa, als op de allerkleinste, b.v.
sub-atomaire deeltjes. Alles heeft een peri-
ode van bestaan en een periode van terug-
trekken, maar er is DAT wat in beide
toestanden voortdurend blijft bestaan,
HET LEVEN zelf, eeuwigdurende Essen-
tie of Geest.

De mens wordt gezien als in essentie een
deel van de Universele Geest, een Ego of
Individualiteit. Met tussenpozen van een
paar millennia aardse tijd (die kan variëren
al naar gelang de omstandigheden) projec-
teert deze Spirituele Entiteit door middel
van een gecompliceerd proces van weder-
geboorte een nieuwe persoonlijkheid in de
stoffelijke wereld. Elke persoonlijkheid is
verbonden met de voorafgaande door een
aantal “erfelijke” factoren die bepalend
zijn voor de nieuwe persoonlijkheid vanaf
zijn geboorte en iedere persoonlijkheid
heeft een toegewezen tijdsduur die relatief
kort duurt (gewoonlijk 70 à 80 jaar).

Tijdens ieder leven is de persoonlijkheid
onderworpen aan Karma, zelfs wat betreft
zijn/haar aangeboren kenmerken. Gedu-
rende een leven doet een persoonlijkheid
veel ervaringen op, dan uiteindelijk sterft
zij. Men zegt dat de levenservaring twee-
voudig is, persoonlijk en spiritueel. De zui-
ver persoonlijke wordt een erfelijke factor
bij de bepaling van latere persoonlijkhe-
den. De spirituele wordt na de dood apart
gehouden en opgenomen door de spiritu-
ele Individualiteit gedurende een hele
lange periode tussen twee levens in een
zuivere, zalige, subjectieve toestand.

Hoe belangrijk het is dat iemand zich be-
wust wordt van zijn/haar wezenlijke godde-
lijke aard wordt sterk benadrukt in de
theosofische literatuur. Als het een bewust
erkende factor kan worden in ons leven,
dan beïnvloedt het elk aspect van ons ge-
drag ten goede. Zoals H.P.B. het uitdrukte,
vermenselijkt het de overigens dierlijke
mens.

Reïncarnatie is, voor zover het de mens
betreft, de modus operandi van de giganti-
sche evolutionaire reis die we allemaal aan
het ondernemen zijn.

Met kennis van het proces van reïncar-
natie op de achtergrond kunnen we de
dood in het juiste perspectief zien. Dit kan
zijn weerslag hebben op het maken van
heel verschillende beslissingen. Wat is, bij-
voorbeeld, in het geval van een patiënt met
een hersenbeschadiging die aan een
machine gekoppeld is om hem in leven te
houden, het doel van ons streven om een
stoffelijk lichaam in leven te houden terwijl
het niet langer nuttig bewust leeft? Zo
hebben we ook zo onze twijfels over het
nut van veel vivisectie-onderzoek en an-
dere wreedheden die dieren worden aan-
gedaan om medicijnen te produceren.
Misschien wordt ons lichaam gedurende
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een langere periode in leven gehouden dan
wanneer we geen op dieren geteste medi-
cijnen zouden nemen, maar is zo’n prak-
tijk, gezien in het licht van reïncarnatie en
Karma, wel gerechtvaardigd?

De lering vertelt ons dat er sprake is van
een schier eindeloos voortgaand proces
van zich ontvouwen van de vermogens van
de geest. Deze weerspiegelen zich in de
persoonlijkheden die zich ook steeds meer
ontwikkelen en daarbij meer en meer van
de eigenschappen gaan vertonen van de
goddelijke Essentie. Persoonlijkheden zijn
ook bezig met een reis naar vervolmaking,
die haar hoogtepunt vindt in hun volledige
spirituele regeneratie.

Deze fasen worden gekenmerkt door het
steeds meer ontvouwen van werkelijk men-
selijke eigenschappen die enerzijds hun
uitdrukking vinden in het leven van de per-
soonlijkheid, de betrekkingen die zij heeft,
haar houding en handelen, en anderzijds in
een steeds ruimer wordend bewustzijn. De
persoon kan in toenemende mate gevoelig
worden voor de spirituele krachten. Wan-
neer de mens groeit, wordt hij zich bewust
van het feit dat hij onlosmakelijk verbon-
den is met wat voor wezens er ook maar
zijn op die hoge niveaus.

Al deze grootse denkbeelden moeten
ons toch zeker een visie of een hoop geven
voor onze toekomst die we anders nooit
hadden kunnen hebben. Onze verantwoor-
delijkheid is de manieren en middelen te
ontdekken, in overeenstemming met de
Wet, om ze te verwezenlijken.

De Zesde Ontwikkelingsmogelijkheid:

RELIGIE

Een andere ontwikkelingsmogelijkheid van
de Theosofie ligt op het gebied van de reli-
gie. Het weldadig aspect ervan is dat, als
de grondbeginselen van het Occultisme

meer wijd en zijd bekend en aanvaard zou-
den worden en de kans zouden krijgen het
menselijk gedrag te beïnvloeden, dat dan
een einde gemaakt zou worden aan een
heleboel religieuze strijd in de wereld.
Deze strijd heeft al eeuwenlang gewoed.
Zij komt voort uit de verschillende geloofs-
systemen die gepropageerd worden door
gevestigde religies en dit wordt nog vaak
verergerd door politieke partijen die ze
voor hun eigen doeleinden gebruiken. In
wezen zijn religies gebaseerd op universele
waarheden, maar deze zijn onderge-
sneeuwd onder vormen van bijgeloof, on-
wetendheid en irrelevante praktijken. Veel
verschillen zijn te wijten aan een willekeu-
rige interpretatie van de geschriften. De
ware betekenissen van hun mythen en alle-
gorieën zijn verloren gegaan of blijven in
de verhalen verborgen.

Een voorbeeld hiervan is het vooronder-
stelde offer van Jezus aan het kruis om de
zonden van de hele wereld goed te maken,
uit het verleden, het heden en in de toe-
komst. Dit collectieve pardon gold voor ie-
der die in hem wou geloven. Iedereen die
hier serieus over nadenkt moet toch tot de
slotsom komen dat een almachtige en al-
wetende God met een kennis van verleden,
heden en toekomst de gebeurtenissen uit
het leven van Jezus, zijn enige zoon, zou
hebben voorzien, inclusief diens kruisiging.
Hij zou dan toch zeker door mededogen
bewogen zijn geweest en ingegrepen heb-
ben om zo’n tragedie te voorkomen. Je
kunt ook de vraag stellen of de Bestuurder
van het Universum werkelijk zo’n offer zou
kunnen of willen eisen. Zoniet, dan moet
men aannemen dat het onmogelijk waar
zou kunnen zijn, of dat de hele episode in
feite door die God gepland was. Stamt dat
hele idee niet van de aloude primitieve ge-
woonte om offers te brengen aan goden
om hun toorn tot bedaren te brengen of
zich van hun gunst te verzekeren voor het
behoud van de natie of voor het verkrijgen
van overvloedige oogsten? Was Jezus wer-
kelijk een zondebok? Dat zijn toch zeker
denkbeelden die in deze tijd niet langer
houdbaar zijn en toch is dit verhaal een
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Er is sprake van een schier einde-

loos voortgaand proces van zich
ontvouwen van de vermogens

van de geest.



van de belangrijkste grondbeginselen van
de huidige Christelijke Kerk.

De religies waarnaar hier verwezen
wordt zijn de gevestigde religies, instel-
lingen, met hun hiërarchische, priesterlijke
bestuursorganisaties. Deze instellingen zijn
machtig en over het algemeen rijk, met
hun ‘dienaren’ die de kost verdienen door
te preken, meestal in de naam van God.
Dit is bevorderlijk voor de religie maar te-
gelijkertijd worden daarmee ook de be-
langen van de instelling zelf gediend en
wordt het voortbestaan ervan veilig ge-
steld. De macht van deze instellingen kun-
nen hun weerspiegeling vinden, of zelfs
belangrijke factoren vormen, in een secu-
liere regering. Hierdoor ontstaan staats-
godsdiensten of religieuze staten. In plaats
van dat een mens in staat is of aangemoe-
digd wordt om voor zichzelf te zien wat
zijn relatie met ‘god’ is, wordt hij door so-
ciale druk gedwongen om zich te onder-
werpen aan priesterlijk gezag, om passief
een kant en klaar geloofssysteem aan te
nemen waarbij hij helemaal geen kantteke-
ningen durft te zetten of die hij kritisch
durft te onderzoeken. Dit alles veroorzaakt
niet alleen kunstmatige barrières binnen
de mensenmaatschappij, maar zelfs bittere
vijandschap en strijd tussen mensen die
verschillende geloofssystemen aanhangen.

Theosofie is de grote, ja zelfs de enige,
remedie voor dit alles. Zij verzoent al de
verschillende religies doordat zij laat zien
dat deze in hun oorsprong allemaal gelijk
zijn en doordat zij de gemeenschappelijke
spirituele erfenis der mensheid toont.
Theosofie bevordert het denkbeeld van de
Universele Broederschap met alles wat dat
betekent in termen van juiste betrek-
kingen. Theosofie staat zich erop voor sy-
noniem te zijn met de “eeuwige
waarheden”. Haar literatuur geeft aan dat
deze in eerste instantie te maken hebben
met een “Eeuwigdurend Goddelijk Begin-
sel” dat altoos, onveranderlijk, IS. Het
wordt aangeduid als Het Absolute dat ie-
der denkbeeld of voorstellingsvermogen te
boven gaat. De Theosofie accepteert niet
het denkbeeld van een antropomorfe God
met menselijke gevoelens van jaloezie,

toorn, wraak, of zelfs van een liefheb-
bende, rechtvaardige en genadige God tot
wie men gebeden kan richten. Zij gelooft
ook niet in indirecte verzoening door het
brengen van enig soort offer.

Zou het verhaal van de kruisiging, gezien
in het licht van deze ‘waarheden’, niet een
allegorische aanduiding kunnen zijn dat
het crisispunt (nadir) schildert op de da-
lende boog van de “verstoffelijking” van de
Geest? Het moment van de kruisiging
vindt plaats wanneer de zoon der mensen
(Monade plus Manas = Ego of Christos)
weet dat het einde van de fase gekomen is.
Daarna kijkt de Geest omhoog naar het
proces van de vergeestelijking van de stof
(opstanding) op de steeds stijgende spira-
len van de stijgende boog. Dan begint de
regeneratie, de verlossing, van de stof
waardoor zij des te beter als voertuig kan
dienen voor de steeds-groeiende geest van
de mens gedurende de cycli van zijn ont-
zagwekkende reis, cycli binnen de Ronden,
via de Bollen E, F, of G op de stijgende
boog, tot hij het toppunt van zijn levenscy-
cli bereikt in deze Aardse keten, aan het
einde van Ronde Zeven, voordat hij verder
gaat naar nog hogere in een hogere vol-
gende Keten.

De waarheden van de Theosofie hebben
betrekking op het gemanifesteerde univer-
sum en alles wat zich daarop bevindt. Deze
waarheden vertellen ons over de oorsprong
van de “stof”, over de wezenlijke samen-
stelling van vormen, die ontstaan vanuit
patronen die al van tevoren bestonden. Zij
spreken over het universele geheugen en
de levende processen van groeiend bewust-
zijn. Zij geven ons details over de toestan-
den na de dood en over het uitgebreide
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Theosofie verzoent de verschillende

religies doordat zij laat zien dat
deze in hun oorsprong allemaal gelijk
zijn en doordat zij de gemeenschap-

pelijke spirituele erfenis der
mensheid toont.



evolutionaire proces. Zij vertellen van een
werkzame samenstelling van de mens op
alle niveaus van het bestaan en zij vertellen
het hele verhaal over reïncarnatie. Ons
wordt gezegd dat er eindeloze cycli van be-
staan zijn, met hun grotere en kleinere cy-
cli, dat er een Wet is waardoor alles
geregeerd wordt en wat de plaats van de
mens is binnen het hele grote plan.

Deze zaken vormen allemaal de echte
‘waarheden’ omtrent het bestaan. Veran-
dering is inherent aan alles, maar om puur
praktische redenen voor ons hier en nu zijn
deze waarheden als zodanig in principe
onveranderlijk. Op deze waarheden ba-
seert de Theosofie haar denkbeelden over
religie. We hebben te maken met ‘waarhe-
den’, niet met een mening of een geloof,
en hierover heeft H.P.B. het volgende te
zeggen:

Het is misschien allereerst nodig op te mer-
ken dat de bewering dat “Theosofie niet een
Religie” is geenszins het feit uitsluit dat Theo-
sofie Religie zelf is. Een religie in de ware en
enig juiste betekenis is een band die mensen
met elkaar verenigt – niet een of ander stelsel
van dogma’s en geloofsovertuigingen. Nu is

Religie, per se, in haar ruimste betekenis dat
wat niet alleen alle MENSEN, maar ook alle
WEZENS en alles wat in het gehele Univer-
sum aanwezig is tot een groot geheel ver-
bindt. Dit is onze theosofische definitie van
religie. (C.W. X. 161)

Zij schonk ons vele andere verhelde-
rende passages met betrekking tot religie.
Een veel geciteerde passage is:

Alleen het altijd onkenbare en ondoor-
grondelijke Karana, de Oorzaakloze Oor-
zaak van alle oorzaken, zou zijn tempel en
altaar moeten hebben op de heilige en nooit
betreden grond van ons hart – onzichtbaar,
ongrijpbaar, onuitgesproken behalve door ‘de
zwakke stem’ van ons geestelijke bewustzijn.
Zij die dit vereren, behoren dat te doen in de
stilte en de geheiligde eenzaamheid van hun
ziel, terwijl ze hun geest tot enige bemidde-
laar maken tussen hen en de universele geest,
hun goede daden tot de enige priesters en
hun zondige bedoelingen tot de enige zicht-
bare en objectieve offers aan de Tegenwoor-
digheid. (G.L. p. 307) (TUP uitgave)

Vertaling: Louis Geertman
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De voortdurende wisselwerking tussen bewustzijn
en materie doet een universum ontstaan, dat

intelligent is, krachtig en levendig, want leven of
bewustzijn is de verbindingsschakel tussen geest

en stof... ieder materie- deeltje is vervuld van
leven en bewustzijn... Aldus ... zelfordenend en

vormend ... in staat om vormgevend te werken in
overeenstemming met (deze uitgangspunten).

The Tao of Physics, cassette



De Kala Hamsa
– Loes Moreno

Het is al vaker gezegd dat de oude wijs-
heid in alles naar voren komt. John

Algeo heeft eens uitgelegd tijdens een
weekend hier in Naarden, dat iedereen

zijn eigen ‘White Pony’ of stokpaardje
heeft. Voor mij is dat de Kala Hamsa.

Het is een symbool uit de Veda’s dat on-
der andere voorkomt in De Geheime

Leer en in De Stem van de Stilte van H.P.
Blavatsky.

In De Stem van de Stilte wordt in noot 16
op pagina 91 aangegeven dat de Kala
Hamsa de Zwaan buiten tijd en ruimte is
die kan veranderen in de Zwaan binnen de
tijd.

Omdat de zwaan een trekvogel is duidt
de Kala Hamsa ook de Eeuwige Beweging
aan die er ligt in het voortdurende pogen
van de gelimiteerde materie om zichzelf te
overstijgen. De Kala Hamsa is als een sym-
bool van transcendentie.

In het Het Goddelijk Plan van G. Bar-
borka, deel 1 pagina 293, wordt aangege-
ven dat het woord hansa gans of zwaan
betekent. Kala kan relatieve tijd beteke-
nen, maar het kan ook duur betekenen, ab-
solute eeuwige tijd.

In De Stem van de Stilte staan in frag-
ment 1 de volgende verzen:

19: De Grote Wet zegt: Om de kenner van
het Alzelf te worden, moet u eerst de kenner
van het zelf zijn. Om de kennis van dat zelf te
bereiken, moet u het Zelf aan het Niet-Zelf
offeren, het Zijn aan het Niet Zijn en dan
kunt u tussen de vleugels van de GROTE
VOGEL rusten. Ja, zoet is het rusten tussen
de vleugels van dat wat niet geboren is, noch
sterft, maar het AUM is in alle eeuwigheid.

20: Bestijg de Levensvogel, als u weten
wilt.
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Deze lezing werd gegeven

tijdens de Zomerschool

TVN, juli 2004 die als
thema had ‘Door het oog

naar het hart, een zoek-

tocht door De Geheime

Leer’.



21: Geef uw leven op, als u leven wilt.
22: Drie hallen voeren naar het eind van

uw zwoegen. Dit zijn de hallen van onwe-
tendheid, lering en wijsheid.

Rohit Mehta schrijft in De Scheppende
Stilte, een commentaar op De Stem van de
Stilte: De Kala Hamsa is de Vogel des Tijds.
De twee vleugels geven het Verleden en de
Toekomst aan, de tegengestelde polen waar-
tussen ons denken zich beweegt.

Het zoet rusten tussen de vleugels van
dat wat niet geboren is noch sterft duidt op
een denken dat vrij is van het verleden en
de toekomst en vrij is van tegenstellingen.
Het kan de Werkelijkheid waarnemen die
niet geboren is en niet sterft.

Dit stukje uit De Stem van de Stilte over
de Grote Vogel deed mij denken aan het
ganzenbord, het spel waarbij je eigen gans,
die nog niet de Grote Vogel is, op weg gaat
door het leven. Het ganzenbord is een heel
oud spel en het is een metafoor van Oude
Wijsheid, net zoals we dat zien in oude
sprookjes. De tocht over het bord begint
met het gooien van de dobbelstenen die
staan voor de steen der wijzen, zo wordt
gezegd. Kom je op de afbeelding van een
andere gans, dan mag je het aantal ogen
dat je gegooid hebt nogmaals verder, maar
kijkt de gans achterom naar het verleden,
dan moet je terug.
Aan het begin van het ganzenbord staat de
magiër van de illusie die een groep ganzen
meevoert.
Op nummer 6 staat de brug die leidt naar
bezinning, want je kunt op nummer 6 beta-
len om naar de herberg te gaan van num-
mer 19.
Op nummer 19, de herberg, wordt een
beurt overgeslagen en daardoor kun je be-
zig zijn met het onderzoeken van je moti-
vaties.
Nummer 26, de dobbelstenen, de stenen
der wijsheid: je mag nogmaals gooien, om-
dat je op de goede weg bent.
Nummer 31, de put: je bent tot stilstand
gekomen en moet nu wachten tot een an-
der je eruit haalt. Door de bezinning wordt
het eigen functioneren ontmaskerd en na
het aanvaarden daarvan ben je een ander
mens en kom je uit de put.

Nummer 42: het labyrint of de toren van
Babel. In de moderne spelen is het de
doolhof. In de Griekse mythe van Ariadne
is ook sprake van een labyrint: Theseus
kan daar alleen uit komen als hij de draad
volgt die hij van Ariadne heeft gekregen en
die hij vanaf de ingang door het labyrint
heeft gelegd. Onderweg moet er ook nog
een minotaurus gedood worden. Ariadne is
het Hoger Zelf, het labyrint is het leven,
Theseus de zoekende mens en de minotau-
rus is de dierlijke ziel in de mens.
De toren van Babel is een spiraal die om-
hoog wijst naar daar waar de Babylonische
spraakverwarring overstegen is.
De nummers 47-48-49 werden vroeger ge-
bruikt om de heilige dans der gnomen
te dansen. Zeven gnomen, de zeven dwer-
gen, die staan voor de zevenvoudige sa-
menstelling in de mens waardoor de mens
de “heilige”, wat wil zeggen de “heelma-
kende” dans danst. Het getal zeven is es-
sentieel bij de bestudering van de mens en
zijn motieven: de vier lagere principes en
dan de drie hogere (zie het schema van de
zevenvoudige samenstelling van de mens,
afgedrukt op blz. 234 van Theosofia num-
mer 6, december 2004).
52: de gevangenis: gevangen in illusie of
maya tot die doorbroken wordt.
53: de dobbelstenen: je mag nogmaals
gooien, ook deze keer is de steen der wij-
zen op je weg gekomen.
58: de dood: je hebt het gevecht met de
draak der wijsheid verloren, die je op de
nummers 55-56-57 in staat stelde om te
vechten. Je moet opnieuw beginnen, weer
bij één, wij zouden kunnen zeggen reïncar-
neren; de ziel of monade die door vele le-
vens zijn weg zoekt, gaat nogmaals, na een
periode van rust, actief worden.
Op nummer 63 ga je de poort naar de tuin
door. Je bent de dood gepasseerd op num-
mer 58. Maar het is moeilijk om precies op
63 uit te komen: je moet met een dobbel-
steen net zo vaak gooien tot je het juiste
aantal ogen gooit; zo niet, dan moet je het
aantal gegooide ogen telkens terug met de
dood op de loer op nummer 58.
Nummer 63 is nog de zichtbare kant van
het ganzenbord, maar nummer 64 is het
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oneindige waar de ziel naar huis gaat: het
geestelijke onzichtbare over alle cijfers
heen; daar leidt de ganzenhoedster, je ho-
ger Zelf, je verder, omdat de verbinding
met het hogere tot stand gekomen is.
Zoals je ziet kan niet iedereen de eerste
keer winnen: er is maar één winnaar, doch
er blijft hoop voor de rest.
Speel het spel van het leven mee en zoek
naar de waarheid, de altijd aanwezige
waarheid in de mens en de natuur.

In De Geheime Leer deel I [78] lezen we:
‘Hamsa staat gelijk met a-hamsa, drie
woorden die betekenen: “Ik ben hij”. Door
het ‘Ik ben hij’ is de Kala Hamsa een zin-
nebeeld van Eeuwige Wijsheid in de Vedi-
sche traditie. Het toont de microcosmos
die gelijk is aan de macrocosmos.
De pelgrimsroute naar Santiago de Com-
postella in de Pyreneeën bestaat ook uit

een spiraal, net als op het ganzenbord en
langs die spiraal hebben veel dorpen, rivie-
ren en bergketens de naam van een gans :
hanser ganso, oca, jastro, jaca, enz.

Zo krijgt de gans of de Kala Hamsa een
diepere betekenis: de gans komt voor in
veel legenden overal op de wereld en in
sprookjes, zoals bijvoorbeeld in het
sprookje van Moeder de Gans. Je ziet Isis
vaak met een gans op haar hoofd.
Dit zijn slechts overpeinzingen bij het gan-
zenbord als oud symbool voor de pelgrims-
tocht van de mens door zijn vele levens op
weg naar de bewuste hereniging met zijn
oorsprong.
Ik ben ingegaan op het symbool van de
gans zoals ik het vond in de geschriften van
H.P. Blavatsky en niet op de numerologie
van het ganzenbord.
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Esoterische wijsheid in de Islam - De weg naar God

Men vroeg Khwaja Bayazid: ‘Wat is de weg naar God?’
Hij antwoordde: ‘Wanneer jij bent verdwenen op de weg,

dan ben je bij God gekomen.’

Let op: ‘Als iemand die gehecht is aan de Weg God niet kan zien,
hoe kan iemand die gehecht is aan het zelf God dan (wel) zien?’

‘Wanneer de Zon van Goddelijke Kennis, Tassawuff opkomt,
dan wordt alle kennis onwetendheid;

wanneer het Verlangen naar God ontstaat, dan smelten alle verlangens weg.’

In het begin is een leerling niet geschikt om het Goddelijk Licht te
ontvangen. Hij is als een vleermuis die het licht van de zon
niet kan verdragen. Aangezien het gevaarlijk en dwaas is

om in volslagen duisternis te reizen, heeft hij om zijn pad te verlichten
een licht nodig, dat minder verblindt dan de zon, zodat hij dat pad

veilig kan gaan. Zo’n licht is dat wat van de Meesters komt die,
zoals de maan die het licht van de zon weerkaatst,

op volmaakte wijze het Geestelijk Licht weerkaatsen.

Uit: The Theosophist, december 2002



Wetenschap en het heilige
Aloude wijsheid in een veranderende wereld

– Ravi Ravindra

Ravi Ravindra herinnert ons eraan dat

sommige van de beste wetenschappers
de wetenschap altijd benaderd hebben

als een heilige activiteit die, in de woor-
den van Einstein, ‘de geheimen van het

Aloude’ zouden kunnen opleveren.
Alhoewel wetenschap en spiritualiteit

vaak gezien worden als onverenigbaar,
wijst Ravindra erop dat wij allemaal

beide soorten vragen hebben. Wij willen
allemaal weten waarom en hoe dingen

gebeuren in de wereld, maar wij hebben
ook vragen over de betekenis en het

doel van ons leven. Wat vertelt weten-
schappelijke kennis mij over mezelf?

Over mijn plaats in de kosmos? Over de
zin van mijn bestaan?

Ravindra, die geboren en opgegroeid is
in India, is gevoed door traditionele wijs-

heid en de inzichten van de wijzen van
de wereld. Hij heeft ook vele jaren in het

westen gewoond en religie en natuur-
kunde gedoceerd. Daardoor kan hij een

zeldzaam integrerende visie geven over
onderwerpen als:

- Waarneming in yoga en fysica
- De morele verantwoordelijkheid van de

wetenschap
- Wetenschap als een spiritueel pad

- Het genezen van de ziel: waarheid,
liefde en God.

Ravindra herinnert ons eraan dat de

transformatie van ons bewustzijn nood-
zakelijk is om juiste en heilige actie te

ondernemen. Wetenschap en technolo-
gie geven veel macht, maar deze macht

leidt op den duur tot geweld, tenzij ze
aangewend wordt met wijsheid en me-

dedogen.

‘Wij zijn allemaal een kunstenaar van

ons eigen leven’, zegt hij. ‘Te beginnen
met het ruwe materiaal van ons zelf,

vormen wij iets dat overeenkomt met
onze aspiraties, ons begrip, onze vaar-

digheden en gevoeligheid… Dit transfor-
merende werk is opgelegd pandoer van

ons menselijk bestaan.’ Met dit welspre-
kende en toegankelijke boek reikt hij

ons het gereedschap aan om daaraan te
beginnen.

Dit boek is een belangrijke bijdrage aan
het belangrijkste ideeëngoed van onze

tijd: de juiste werkrelatie tussen weten-
schap en religie.

Huston Smith, schrijver van Why Religion

Matters en Beyond the Post-Modern Mind
schrijft: “Dr. Ravi Ravindra is een wijze en

bedachtzame man. Hij legt uit hoe wij
westerlingen, ondanks onze goede wil, we-

tenschap en technologie, in de spreek-
woordelijke puree zitten waar het ‘t

samenbrengen van onze kijk op de wereld
met die van de rest van de wereld be-

treft… Dit is een diepgaand en buiten-
gewoon waardevol boek, één dat veel

aandacht verdient, vooral van mensen in
machtsposities die kunnen bijdragen aan

het veranderen van de maatschappij.”
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Ravi Ravindra, Science and
the Sacred - Eternal Wis-

dom in a Changing World
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In een Soefi-verhaal ontmoette Jezus, de

zoon van Maria, een oude man op een
berg, die in de open lucht leefde zonder

beschutting tegen hitte en koude.
‘Waarom bouwt u geen huis?’ vroeg

Jezus hem.
‘O Geest van God’, antwoordde de oude

man, ‘profeten vóór u voorspelden dat ik
slechts zevenhonderd jaar zou leven;

daarom is het niet de moeite waard me
te gaan vestigen.’

Dit verhaal, verteld door Safuri, een vijf-
tiende eeuwse schrijver, herinnert ons er
nog eens terdege aan dat tijd en verande-
ring uiterst betrekkelijke aangelegenheden
zijn. Voor de oude man op de berg waren
zevenhonderd jaar maar zo kort, terwijl
voor ons moderne mensen zeven jaar al zo
lang zou zijn. Misschien had de oude man
uitzicht op een eeuwigdurende eeuwigheid,
waardoor alles wat tijd aangaat geminima-
liseerd wordt, hoe duurzaam of waardevol
ook. Aan de andere kant meten wij in het
algemeen een tijdsperiode af aan het aan-
tal veranderingen die deze vullen. Wij be-
oordelen zelfs de eeuwigheid in termen
van interessante veranderingen in de tijd.
Wij durven het eeuwige leven te wensen
terwijl zelfs een zondagmiddag ons te lang-
zaam voorbijgaat!

Maar misschien had de oude man in het
verhaal de aard van de eeuwigheid in tegen-
stelling met tijd verkeerd begrepen. Mis-
schien zag hij het eeuwige leven als een
leven van eindeloze duur, als tijd die eeu-
wig duurt, eerder dan als een staat van zijn
in tijd die vergezeld gaat van de eigen-
schappen waarneming en liefde. Het is de
moeite waard enige tijd het begrip eeuwig-
heid te overdenken. Eeuwigheid – men kan
het woord nauwelijks uitspreken zonder
verwondering, bespiegeling en innerlijk
zwijgen. Wanneer onze contemplatie zich
verdiept en onze gedachten rijper worden,
is het de eeuwigheid die serieuze mensen
interesseert. Toch is het verleidelijk om in
termen van tijd te spreken, zelfs met be-
trekking tot eeuwigheid.

De slotpagina’s van Herman Hesse’s ro-
man Steppenwolf bevatten de volgende dia-
loog:
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‘Tijd en de wereld, geld en macht horen bij
de onbelangrijke en oppervlakkige mensen.
De rest, de werkelijke mens, bezit niets. Niets
anders dan de dood.’

‘Anders helemaal niets?’
‘Jawel, de eeuwigheid.’
‘Je bedoelt de naam en faam bij het nage-

slacht?’
‘Nee, wolfje, niet de roem – heeft die dan

een waarde? En denk je dan dat alle ware en
werkelijke mensen beroemd geworden zijn en
bekend bij het nageslacht?’

‘Nee, natuurlijk niet.’
‘Dan is het dus niet de roem. Roem in die

zin bestaat alleen voor de schoolmeesters. De
roem is het niet, o nee! Maar dat wat ik eeu-
wigheid noem. De vromen noemen het het
rijk Gods. Ik zeg tegen mezelf: wij allemaal,
wij die teveel eisen, wij met het verlangen,
met de dimensie te veel, zouden helemaal
niet kunnen leven als er buiten de lucht van
deze wereld ook niet nog een andere lucht
was om in te ademen, als er buiten de tijd
ook nog niet de eeuwigheid bestond, en die is
het rijk van waarheid.’1

In deze passage wordt geduid op twee
verschillende noties van eeuwigheid. De
ene is een voortdurend doorgaan in de tijd;
deze eeuwigheid betekent altijd, eindeloos,
zonder een breuk in de tijd, onophoude-
lijk, eeuwigdurend. Het is wezenlijk een li-
neaire notie waarin de variabele tijd een
kwantitatieve uitbreiding is van oneindig-
heid. Dit is het gebruikelijke begrip van het
woord, geestig uitgedrukt in een populair
kookboek als ‘de eeuwigheid: twee mensen
en een ham!’

In de tweede notie, anders dan in de eer-
ste, bestaat er een kwalitatief verschil tus-
sen tijd en eeuwigheid . Eeuwig is dus
tijdloos, niet in de zin dat het voorkomt in

nul tijd, onmiddellijk, maar veeleer in de
zin dat het betrekking heeft op een dimen-
sie van zijn (waartoe ook bewustzijn en
waarneming behoren) buiten die van de
tijd. Deze eeuwigheid is een eigenschap
van het zijn, maar het is niet echt een be-
grip, eenvoudigweg omdat het denkvermo-
gen alleen in tijd functioneert. Men kan
niet denken over eeuwigheid of tijdloos-
heid – zoals Kant lang geleden al aangaf,
en zoals vele anderen lang voor hem ge-
daan hebben. Jiddu Krishnamurti (Com-
mentaries on Living 233) heeft terecht
gezegd: ‘Het denken kan het tijdloze niet
kennen; het is niet iets dat je je nog verder ei-
gen kunt maken, iets dat je nog kunt berei-
ken. Het is een zijnstoestand waarin gedachte
of tijd niet bestaat.’

Eeuwigdurend en tijdloos zijn twee be-
grippen van wat eeuwig is; en zij liggen in
verschillende ervaringssferen. Eeuwigdu-
rend is niet tijdloos. Alles wat eeuwigdu-
rend is, ligt nog binnen de tweedeling
eindig-oneindig, terwijl tijdloosheid deze
tegenstelling overstijgt, want de categorie
tijd is er niet op van toepassing (Ravindra,
‘Is het eeuwige eeuwigdurend?’).

Aloude wijsheid

Waarom zijn wij überhaupt geïnteresseerd
in aloude wijsheid? Is onze interesse gro-
tendeels oudheidkundig? Of chauvinis-
tisch? Is iets alleen maar of grotendeels
waar omdat het aloud is? Ongetwijfeld
werden grote waarheden geformuleerd in
aloude tijden en op vele plaatsen. Maar
natuurlijk kunnen grote waarheden ook nu
of in de toekomst verkondigd worden.

Je voor te stellen, op basis van een of an-
dere theorie van tijdcycli of yuga’s of open-
baring, dat er geen nieuwe openbaring of
een nieuwe manifestatie van goddelijkheid
of nog meer diepzinnige waarheidsformu-
leringen kunnen zijn, is het stellen van
ongewenste beperkingen aan de creatieve
uitingen van de Heilige Geest. Het feit dat
de meeste volgelingen van grote religies en
grote profeten zich gedragen hebben alsof
er zulke beperkingen waren aan de Heilige
Geest is een uiting van een gewone mense-
lijke mentaliteit, die een gegeven vorm van
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de Waarheid wil bezitten – ondanks de
aanwezigheid van grote wijsheid te allen
tijde.

Als wij spreken over de ‘aloude wijsheid’
hoeft de nadruk niet te liggen op het
woord ‘aloud’. Natuurlijk bieden waarhe-
den die de tand des tijds doorstaan hebben
zich als het ware van nature aan. Telkens
opnieuw worden, in variërende vormen en
met verschuiving van de nadruk, bepaalde
waarheden opnieuw ontdekt en neergezet.
Bijvoorbeeld, de waarheid dat de voor-
naamste werkende principes in de wereld,
tenminste op het menselijk niveau, angst
en begeerte zijn, is al vele malen opge-
merkt en vastgesteld door grote leraren.
Elke keer ligt de nadruk ietsje anders.
Soms zegt men dat de wortel van ons in-
nerlijk en uiterlijk lijden onze angsten en
begeerten zijn; soms zegt men dat juist die
entiteit die wij ‘mijzelf’ noemen, samen-
gesteld is uit onze angsten en begeerten;
soms wordt ons lager zelf of zelfwil of ego
hiermee geïdentificeerd, ter onderschei-
ding van het echte ‘ik’ of Atman of Zelf.
Maar hoe dan ook, het feit dat wij door
angst en begeerte gedreven worden blijft.
Het is een blijvende waarheid over onszelf;
het is een eeuwige waarheid, in één van de
betekenissen van dat woord zoals hierbo-
ven besproken.

Hoezeer de wereld ook verandert, de
waarheid over angst en begeerte blijft, een-
voudigweg omdat het verwijst naar het kos-
mologische niveau van de wereld, onze
wereld, en de psychologische samenhang
ervan verschaft. Hoeveel versnelde en
wonderbaarlijke veranderingen er ook tot
stand komen en zonder twijfel nog zullen
plaatsvinden op wetenschappelijk, techno-
logisch en sociologisch gebied, toch blijft
deze waarheid over onszelf overeind. Wan-
neer er op ons, de hooggeleerden en ver-
nieuwers onder ons of de niet-zo
geletterden en degenen die minder bij de
tijd zijn, een beroep gedaan wordt, of wan-
neer wij zelfs gedwongen worden om se-
rieus naar onszelf te kijken, dan zien wij
deze waarheid. Het doet er niet toe of
onze wetenschappelijke paradigma’s geba-
seerd zijn op Newton, op Einstein, op ho-

logrammen of wat dan ook – deze waar-
heid verandert niet; zij bepaalt onze wereld
en het onderliggende principe van hoe die
wereld werkt.

Wat ook niet verandert is ons verlangen
om bevrijd te worden van onze angsten en
begeerten – vaak heel vaag aangevoeld, af
en toe sterker en zelden opgenomen als
een praktisch project. Wij weten niet wat
er nog meer kan bestaan, buiten dit; wij
klampen ons vast aan de zekerheid van
deze kust uit vrees dat er geen andere oe-
ver bestaat. Juist op deze oever lopen wij
op en neer, terwijl we nu en dan een steen-
tje oprapen om het te onderzoeken en nu
en dan een paradigma veranderen.

Klaarblijkelijk is er niets mis met deze
oever op zich; ook zij is noodzakelijk. Er is
niets mis met het plezier dat men haalt uit
het wisselende wetenschappelijke en tech-
nologische wereldbeeld; juist deze wereld
is tenslotte de wereld van actie. Maar de
vraag doet zich voor: op welk zijnsniveau –
dat wil zeggen, met welke graad van vrij-
heid van angst en begeerte – onderhoudt
men betrekkingen met de wereld en haar
gevarieerde en wonderbaarlijke activitei-
ten? Al deze activiteiten – wetenschappe-
lijk, artistiek, sociaal en anderszins –
weerspiegelen ons zijnsniveau, onze ang-
sten en middelen ter bescherming, onze
begeerten en middelen ter bevrediging.
Maar net als Steppenwolf, ‘hebben sommi-
gen van ons een dimensie te veel’, een di-
mensie die niet in tegenstelling is met,
maar anders is dan die van tijd en actie, de
dimensie van eeuwigheid en wezen.

’s Mensen nieuwsgierigheid doorzoekt ver-
leden en toekomst

En klampt zich vast aan die dimensie.
Maar het snijpunt van het tijdeloze met de
tijd

Waar te nemen is een bezigheid voor de
heilige –

Geen bezigheid eigenlijk, maar iets gegeven
En genomen, in een levenslang sterven in

liefde,
Vurigheid en zelveloosheid en zelfovergave.
Voor de meesten van ons is er slechts het

aandachtsloze
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Ogenblik, het ogenblik binnen en buiten de
tijd,

De verstrooide bui, verloren in een bundel
zonlicht,

De wilde tijm ongezien, of de winterblik-
sem

Of de waterval, of muziek zo diep gehoord
Dat zij geheel niet werd gehoord, maar jij

bent de muziek
Zolang zij duurt. Dat zijn enkel wenken en

gissingen,
Wenken gevolgd door gissingen; en de rest
Is gebed, aandacht, discipline, denken en

actie.
(T.S.Eliot, “The Dry Salvages”)2

Dat waar wijsheid zich voornamelijk mee
bezighoudt, wijsheid die zelf tijdloos is,
maar die er al was vanaf aloude tijden, is
het kruispunt van het tijdloze met de tijd.
Het staat niet diametraal tegenover tijd of
de dingen van tijd. Zoals de Maitri Oepa-
nishad (6.15) bondig zegt, ‘Er zijn in feite
twee vormen van Brahman (de Uitge-
strektheid en het Werkelijke), Kala (tijd)
en Akala (tijdloosheid)’. Wijsheid gaat
over vrijheid van de houdgreep van de tijd,
van de conditioneringen van het verleden
en de inbeeldingen van de toekomst. In die
zijnstoestand kan men vrij en fris handelen
in de tijd, en zien dat, zoals gezegd wordt,
nirvana kalavimukta is: nirvana is vrij zijn
van de tijd. Aldus handelt wijsheid, aloud
of modern of toekomstig, in de tijd om bij
de transformatie te helpen van iedereen
die verlangt en in staat en bereid is de prijs
te betalen, zodat men in de tijd kan hande-
len terwijl men verankerd is in de eeuwig-
heid. De blauwe god van de geheimzinnige
uitgestrektheid, soms Krishna genoemd,
bedrijft de liefde met de bleke Radha van
de tijd; en bevrucht haar met veelvoudig-
heid en versiert haar met wonderbaarlijke
versierselen!

Wij kunnen gemakkelijk inzien waarom
zoveel van de spirituele tradities, die van-
zelfsprekend gaan over wijsheid, zoveel na-
druk leggen op het aandacht schenken aan
het huidige moment, aan in het hier en nu
zijn. ‘Nu’ is het kruispunt van tijd en eeu-
wigheid. ‘Wanneer we eeuwigheid opvatten

als betekenend: niet oneindige tijdelijke
duur maar tijdloosheid, dan behoort eeu-
wig leven aan diegenen die in het nu leven’
(Wittgenstein, propositie 6.4311). In de
praktijk ziet men de moeilijkheid van in
het heden te blijven, het eeuwige nu, te-
genover de sterke impuls van de tijd. Het
grootste wapen dat Mara (de dodelijke
verleider) in zijn strijd bezit met ieder die
wil ontwaken uit de hypnotische slaap
waarin wij allen leven met vrezen en bege-
ren, is tijd als een tijdelijke macht en de
betoverende inbeeldingen die ons wegvoe-
ren van het nu en het werkelijke. Een dia-
loog tussen een monnik en een
Zenmeester illustreert dit idee:

Monnik: is er een speciale manier om in
het Tao te werken?

Meester: ja, die is er.
Monnik: welke is dat?
Meester: wanneer men honger heeft, eet

men; wanneer men vermoeid is, slaapt
men.

Monnik: dat doet iedereen; is hun weg
dezelfde als de uwe?

Meester: het is niet dezelfde.
Monnik: waarom niet?
Meester: wanneer zij eten, eten zij niet al-

leen, maar zij weven allerlei inbeeldingen.
Wanneer zij slapen, geven zij vrije loop aan
duizend ijdele gedachten. Daarom is hun
weg niet mijn weg.

Een veranderende wereld

Wij leven nu in een tijdsgewricht van grote
kansen; het is moeilijk om kortzichtige
standpunten te blijven koesteren. Je moet
toch wel behoorlijk onontvankelijk en on-
zeker zijn in deze tijd, nu we met zijn allen
in de wereld leven als in één groot dorp,
om niet te zien dat er andere grote cultu-
ren bestaan. We worden geconfronteerd
met andere religies, met andere soorten
muziek, met andere visuele gevoeligheden,
met andere manieren van denken – die al-
lemaal heel verschillend zijn van die waar-
aan wij gewend zijn. Sommige zijn totaal
anders, andere slechts gedeeltelijk. Bij
sommige worden dezelfde vragen gesteld
maar met onverwachte nadruk; bij andere
worden volkomen andere vragen opgewor-
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pen. Sommige mensen, opgegroeid in an-
dere culturen, vragen zich af waarom wij in
beslag genomen worden door de vragen
die wij stellen en de praktijken die wij uit-
oefenen.

Op kleinere schaal heeft deze variatie
natuurlijk altijd bestaan. Er waren andere
volkeren, vele veel intelligenter en serieu-
zer dan wijzelf, wiens zorgen en idealen
anders zijn geweest dan die van ons. Toch
is onze naaste omgeving, voor velen van
ons althans, behoorlijk wat groter gewor-
den, waardoor wij in contact komen met
diverse manieren van in de wereld staan en
met andere gezichtspunten die gevormd
zijn door verschillende omgevingen, ge-
schiedenissen, talen en tradities. Om die
reden is een fundamenteel en radicaal zelf-
onderzoek meer noodzakelijk en misschien
iets gemakkelijker.

Wanneer wij diegenen die anders zijn
dan wij niet afdoen als stom, ongevoelig,
verblind of verdoemd, kan onze culturele
en religieuze zelfverbanning misschien al-
leen verklaard worden door onze eigen on-
wetendheid – door een overtuigd zijn dat
wij al in het bezit zijn van de ultieme waar-
heid of de weg daarheen, of omdat we er
geen energie in willen stoppen en omdat
we niet echt de wens hebben om onze ei-
gen cultuur en daarmee onszelf te onder-
zoeken en te leren begrijpen. Want wij
kunnen onszelf nauwelijks leren kennen in
afgezonderdheid van anderen; wij kunnen
nauwelijks onze eigen cultuur kennen, in
zijn vooronderstellingen en vooringeno-
menheden, als we niet met andere culturen
geconfronteerd worden. Zoals het tussen
individuen gaat, gaat het ook tussen cultu-
ren: echte kennis van de ander en daar-
door van onszelf, ontstaat en bloeit
grotendeels in een toestand van liefde.
Anders is het moeilijk aan de verborgen
controle van de één door de ander te ont-
komen, of die controle en manipulatie nu
religieus, economisch of conceptueel zijn.

Wat geldt voor andere menselijke wezens
en andere culturen, geldt ook voor andere
tijden. Te midden van een duidelijk cultu-
reel pluralisme, nu alle niveaus van tek-
sten, praktijken en technieken beschikbaar

zijn uit allerlei culturen en tijden, is het ge-
makkelijk om objectiviteit uit het oog te
verliezen, met betrekking tot zichzelf of
anderen. Het is duidelijk dwaas om aan te
nemen dat wij beschikken over de waar-
heid en anderen niet, elke missionarishou-
ding gaat in wezen daarvan uit; maar het is
ook naïef te geloven dat andere culturen,
groepen of tijdperken de waarheid bezitten
en wij niet. Zo is het duidelijk absurd te
denken dat de wijsheid begon bij Coperni-
cus (een bekende wetenschapper vroeg me
eens met enige verbazing, ‘Bedoelt u dat
dat niet zo is?’) – alsof de Ouden alleen
maar wilden waren – maar het is zeker ook
slechts een romantisch idee om je voor te
stellen dat de Ouden vol wijsheid en har-
monie waren en dat wij die nu allemaal
kwijt zijn.

Men kan zich richten op een macrosco-
pische blik op een andere cultuur of tijd en
die vergelijken met een microscopische
blik van onszelf. Precies zo kan men er een
ideaalbeeld van een andere religie op na
houden en die contrasteren met de actuele
realiteit van onszelf. Dit perspectief geeft
een gebrek aan waardering aan voor de
ernst van onze gemeenschappelijke mense-
lijke problemen en ook van de schaal van
de krachten die aan het werk zijn. Deze vi-
sie kan ons in slaap wiegen, zodat we
denken dat het transformeren van onze ei-
gen tijd, onze culturen, of onszelf snel kan
gebeuren, door deze of gene tekortkoming
te verhelpen waarvan wij ons bewust ge-
worden zijn door vergelijking met anderen.

Menselijke wezens overal, in alle tijden
en in alle beschavingen, lijken constant on-
derworpen te zijn aan enorme krachten,
die zigzaggen in hun opwaartse en neer-
waartse tendensen. In het algemeen sleept
de massa van iedere beschaving haar
zwaartepunt naar beneden, om slechts af
en toe opgetild te worden door de spiritu-
ele wijzen die hun missie begrijpen, die in-
spanning en lijden behelst ter wille van het
handhaven van de juiste kosmische orde.

Zoals het in onze eigen tijd en cultuur
gaat, zo gaat het ook in andere: ook die
mensen reageren op zijn best op de roep
van boven; en precies zoals wij vergeten zij
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te vaak de vlam der waarheid, herhalen ze
mechanisch ritualen en leuzen, geven ze
toe aan lagere hartstochten en leven ze uit
de gratie als bannelingen. Sommigen van
hen, net als sommigen van ons, beweren
dat zij in het exclusieve bezit zijn van de
waarheid of de redding. Maar er zijn er
ook onder hen die zo overduidelijk wijs,
mededogend en vooruitziend zijn dat zij
onze aandacht en respect afdwingen.

Behalve het duidelijke pluralisme van
onze tijd is één opvallend kenmerk van de
eigentijdse wereld nevenschikking zonder
samenhang. Alle dingen, alle leringen en
alle informatie zijn beschikbaar, maar wij
kennen de juiste betekenis of plaats ervan
niet. Temidden van de totale verkrijgbaar-
heid van alles, bestaat er totale wanorde –
uiterlijk en innerlijk. De uiterlijke wanorde
is grotendeels een weerspiegeling van onze
interne wanorde en chaos. Een manifesta-
tie van onze innerlijke onsamenhangend-
heid is dat wij beurtelings zowel anderen
uit andere tijden en culturen, alsook ons-
zelf te veel of te weinig hoogachten.

Culturele stijlen komen en gaan; wij ver-
zamelen veel of weinig kennis over dit of
dat; wij leven wat langer of wat korter. Dit
alles doet er niet zoveel toe. De diepte ligt
in een volkomen andere dimensie. Er zijn
inderdaad culturele stijlen, institutionele
vormen, of soorten onderwijs die beter
kunnen bijdragen tot bepaalde diepten,
terwijl andere daartoe minder kunnen bij-
dragen. Maar de kwaliteit van deze diepte,
of het gebrek aan begrip hierover, of de al-
gemene maatschappelijke samenzwering of
hoe deze te vermijden, zijn tegenwoordig
niet wezenlijk anders dan zij waren in de
tijd van de Boeddha of Christus, noch zijn
ze op welke manier dan ook anders in
Amerika dan in China. Zij zijn nauw ver-
bonden met de vrijwel universele mense-
lijke situatie: ons hardnekkig verlangen om

in een droom te leven aangaande onszelf
en anderen.

Alle sociale hervormingen lijken mij in
wezen pogingen om de inhoud van onze
dromen te herschikken door de sociale in-
stellingen te veranderen die een bepaald
soort dromen voor grotere of kleinere cul-
turele eenheden in stand houden. Verschil-
lende culturele eenheden hebben
verschillende dromen, sommige aangena-
mer dan andere, maar het zijn nog altijd
dromen. Wat er moet gebeuren is het ter
discussie stellen van deze dromen, een be-
vragen van de staat van het dromen zelf,
een bevragen van onszelf in ons geheel –
met betrekking tot de kosmos, tot andere
mensen en bovenal tot onszelf.

Dit bevragen is te radicaal voor ons om
langere tijd te verdragen – radicaal in de
letterlijke betekenis van het woord, name-
lijk wat de eigenlijke wortels aangaat: de
wortels van mijn bestaan, de wortels van
mijn wezen en de wortels van mijn moge-
lijkheden. Het is omdat wij willen ontsnap-
pen aan de radicale diepten, dat wij ons
bezighouden met het schikken en herschik-
ken van de oppervlakten. Opdat het ons
niet duidelijk zou worden hoe hol wij zijn,
nemen wij het op ons om anderen te her-
vormen volgens een of andere ideologie, of
hen te bekeren tot een of ander geloofssys-
teem of een nieuw paradigma. Het is veel
gemakkelijker te beginnen met anderen te
onderwijzen dan in onze kern te beseffen
dat wij het zelf op een heel fundamenteel
niveau niet weten en niet kúnnen weten,
zolang als we zijn wie we zijn.

De voornaamste vraag is er een van zijn
eerder dan van weten, van transformatie
eerder dan van informatie, van vrijheid van
zichzelf – van dat deel van onszelf dat deel-
neemt aan de sociale droom en daarom
voornamelijk leeft volgens de werkzame
principes van de maatschappij, namelijk
beloning en straf, begeerte en angst.

De wereld en de tijden zijn soms beter
en soms slechter, maar steeds aan het ver-
anderen. Terugkomend op het verhaaltje
aan het begin van dit hoofdstuk: het doet
er niet toe of de tijd kort is of lang. Waar
het om gaat is hoe men nu is. Uit welke
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diepten in ons houden wij ons bezig met de
oppervlakten? Wijsheid bestaat voor een
deel uit het niet bouwen van een psycholo-
gisch huis terwijl men een fysiek huis
bouwt. Juiste innerlijke orde en echte vrij-
heid moeten voortdurend opnieuw ver-
overd worden, van nu tot nu, en houden
geen stand in de tijd als een voortdurende
impuls van het verleden naar de toekomst.

Heel lang geleden, en op dit moment,
wonen Krishna en Radha samen aan een
rivieroever. Op een dag krijgen zij een
boodschap dat de wijze Durvasa, bekend
om zijn sobere levenswijze en zijn opvlie-
gendheid, aan de andere oever staat met
duizend volgelingen en voedsel eist. Als
goede huisvaders nemen Krishna en
Radha het op zich hun deel bij te dragen
aan het in stand houden van orde
(dharma) door voedsel klaar te maken
voor de bedelmonniken. Wanneer Radha
klaar is om het eten naar de overkant te
brengen, ziet zij de kracht van de stro-
mende rivier en vraagt zij zich af hoe zij
aan de overkant moet komen. Krishna
zegt: ‘Ga naar de rivier en zeg: “Als
Krishna eeuwig celibatair is, o Rivier, kom
dan tot rust.”’ Radha kent de macht van
het uitspreken van een waar woord best;
maar is dit een waar woord? Uitgerekend

zij zou dat moeten weten! Zij glimlacht bij
zichzelf, gaat naar de rivier en vraagt deze
om tot rust te komen als Krishna eeuwig
celibatair is. De rivier komt tot rust. Zij
steekt over en brengt het eten bij de wijze
Durvasa, die heel tevreden is en toetast,
samen met zijn volgelingen. Wanneer het
tijd wordt dat Radha terugkeert, ziet ze de
gezwollen rivier weer, en zij vraagt de wijze
om hulp. De wijze zegt, ‘Ga naar de rivier
en zeg, “Als Durvasa eeuwig vast, o Rivier,
kom dan tot rust.”’ Radha had de wijze net
zien eten. Zij glimlacht bij zichzelf, gaat
naar de rivier en vraagt of deze tot bedaren
wil komen als Durvasa eeuwig vast. De ri-
vier komt tot rust en Radha keert terug
naar Krishna.

Noten
1) De Steppewolf, Herman Hesse; vert.[uit het
Duits door] Pieter Grashoff, 15e druk –
Amsterdam: de Bezige Bij, 1988, p.145.
Vertaling van Der Steppenwolf, 1927.
2) Four Quartets, T.S.Eliot: vert., ingel. en van
comment. voorz. door Herman Servotte. – [2e

herz.dr.] – Antwerpen [etc.] : De Nederlandse
Boekhandel [etc.] cop.1983. (Ambo tweetalige
editie) Vert.van: Four Quartets – 1943. ‘The Dry
Salvages’, V, pp.116-118, r.199-215.

Vertaling: A.M.I.
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Alles wat leeft schijnt de uitdrukking te zijn
van een ritmische beweging...

Het is de zichtbare uitstroming van een
onzichtbare goddelijke orde die zowel de mens als de

natuur omvat.
E.P. Schnapper,

The Inward Odyssey



Wereldwijd denken
– Wies Kuiper

We weten allemaal dat globalisering een

wereldwijd proces is. Maar er zijn heel
veel anti-globalisten, dus je kunt je afvra-

gen: wat is er mis met globalisatie?
Het zou toch mooi zijn als we ons alle-

maal bewust zouden zijn van onze aarde
als een levend geheel.

Hoe kunnen wij onze vermogens gebrui-
ken om te komen tot wereldwijd

denken?

Wat globalisatie op het ogenblik betekent
is: de wereld als één markt, niet verdeeld
in verschillende markten, maar de verwij-
dering van alle handelsbarrières en een
wereldomvattend vrij verkeer van kapitaal
en goederen, waar deze gebruikt kunnen
worden waar dat nodig is.

Op het ogenblik lijkt het er echter meer
op dat de inwoners van elk land controle-
ren of zij wel hetzelfde krijgen als anderen
en zo min mogelijk behoeven in te leveren.
Het is nu dus eigenlijk alleen maar een
materialistisch proces, een economisch
proces, iets van de financiële wereld.

Het is niet zo moeilijk om de oorzaak
van al die menselijke ellende te vinden, het
ligt in het “ikje”, in de mens als individu.
Daar beginnen alle problemen. Oorlogen,
geweld en uitbuiting hebben daar hun wor-
tels. Dus het probleem van de reconstruc-
tie of het herstellen van de wereld is het
probleem van de regeneratie of transfor-
matie van het individu.

Volgens mij begint regeneratie in het
denken, door onze manier van denken te
veranderen van denken vanuit “mij” naar
“wij”. Voordat er maar van enige werk-
zaamheid sprake kan zijn moet het denk-
vermogen actief zijn. Dus het is
noodzakelijk eerst over wereldwijde pro-
cessen na te denken voordat we beginnen
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met allerlei acties en dat denken moet ge-
beuren op een theosofische manier. Het
resultaat van dit denken zou kunnen zijn
dat wij begrijpen dat ons overleven als
mens afhangt van het al of niet gezond om-
gaan met de hulpbronnen van de natuur en
de wereld en de menselijke vermogens om
daarmee om te gaan.

In het boekje Thoughts for Aspirants, sa-
mengesteld uit opmerkingen van N.Sri
Ram vond ik een heleboel inspirerende
teksten over allerlei onderwerpen. Eén van
die onderwerpen was “Eenheid”. Ik neem
het volgende over:

Eenheid is het diepste onderliggende feit
dat er is. Als van die Eenheid het Woord of
de Impuls uitgaat dat belichaamd wordt in
de gemanifesteerde wereld lijkt het als of die
Eenheid verloren is gegaan, maar in waar-
heid is deze slechts verborgen.

Dat is wat er gebeurt, de eenheid is ver-
borgen voor onze ogen, maar het is de dra-
gende kracht van ons bestaan en wij
moeten het gordijn opentrekken om de
eenheid te ontsluieren.

Ervin Laszlo, musicus en self-made we-
tenschapper en de auteur van o.a. het boek
Kosmische Visie, zei onlangs:

In de laatste 10 jaar heeft de wetenschap
kennis en inzichten herontdekt die reeds in
oude tijden beschikbaar waren. Er is een op-
merkelijke gelijkenis tussen de laatste ont-
dekkingen van de wetenschap en de intuïtie
en de inzichten die mystici, zieners en filoso-
fen vroeger hadden over een kosmisch veld
van informatie dat alles verbindt en alle in-
formatie in zich draagt, dat “Het Akasha
veld” werd genoemd.

Dat is ook waar de eerste grondstelling
van De Geheime Leer het over heeft: het
universum en al wat het bevat is één een-
heid van onderlinge verbondenheid en af-
hankelijkheid.

Maar hoe kunnen we deze eenheid erva-
ren? Als we niet eens een idee hebben dat
die eenheid er is gaan we er toch niet naar
zoeken?

Slechts als we een idee hebben dat er
meer is dan we zien kunnen, zullen we de

behoefte voelen daar naar te gaan zoeken.
Dan begrijpen we dat we wat eye-openers
of vermogens nodig hebben die ons be-
hulpzaam zijn in dit zoekproces.

Laten we eens kijken naar de eerste
grondstelling, die gaat over het gehele uni-
versum. Laten wij eerst maar eens begin-
nen met de aarde als start punt, dat lijkt
me voorlopig genoeg.

Neem nu een wit vel papier in je ge-
dachte en laten we afspreken dat dit de tijd
vóór de schepping voorstelt.

Laten we nu een punt in het midden of
op enige andere plaats zetten. Plotseling
zijn er dan nu twee dingen, n.l. de punt en
de ‘niet punt’. Zo kun je zien dat, zodra er
een schepping is, tegelijkertijd de dualiteit
ontstaat. Niet na elkaar, maar tegelijk. In
Christelijke termen uitgedrukt: door God
de Vader neer te zetten als de punt ont-
staat tegelijkertijd God de Moeder, of
ruimte. Hiervanuit ontstaat het gehele uni-
versum.

De Lipika’s, ook wel de ‘schrijvers’ ge-
noemd, die het karma van de vorige schep-
ping hebben verzameld en opgetekend,
maken nu met deze gegevens vanuit het
universeel denkvermogen een concept
voor het komende universum of kosmos,
na het pralaya, de rustperiode tussen twee
perioden van bestaan. Dit alles is nodig
voor de voortgang van het evolutieplan.

Dit schrijven zij in, wat wel genoemd
wordt het goddelijke of ongeziene ‘Levens-
boek’. Is dat niet hetzelfde als de Akasha
Kroniek?

Het woord ‘Lipika’ is niet zo’n erg be-
kend woord, ten minste niet in mijn land,
maar in het Christendom worden de Li-
pika’s ook wel De Grote Geesten of Enge-
len voor de Troon van God genoemd, en in
de astrologie worden ze de planeetgeesten
genoemd.

Het zijn dié grote wezens die de Godde-
lijke gedachte inprenten in de materie. Zij
maken min of meer het grondplan voor de
bouwers die na hen komen. Zoals een ar-
chitect ook eerst een plan, een idee, moet
hebben en hij dit idee eerst moet uitwer-
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ken in bijvoorbeeld tekeningen voor hij de
bouwers aan het werk kan zetten.

In De Geheime Leer staat dat die proces-
sen een directe afspiegeling zijn van het
Ene Licht. Iedere religie gebruikt ook
woorden als het Absolute, of het Zijnde, of
Licht of Energie of wat dan ook, dat op
een zeker moment het werk in gang zet.
Deze Energie moet vele malen getransfor-
meerd worden totdat de snelheid van de
trillingen zover gedaald is dat het het ma-
teriële niveau bereikt.

Het begrip Karma is al genoemd; we
noemen het de Wet van Harmonie, of de
Wet van Oorzaak en Gevolg. Het is deze
wet die er de oorzaak van is dat wij lijden
onder de gevolgen waarvan de oorzaken
mogelijk in het voorafgaande universum
zijn ontstaan. Het is eigenlijk net als in het
gewone dagelijkse leven: als ik gisteren be-
gonnen ben mijn huis te verven maar het
niet afgemaakt heb, zal ik het vandaag
moeten doen, of, als ik gisteren mijn kle-
ren niet gewassen heb, heb ik vandaag
geen schone kleren. We weten allemaal wel
wat over de term Karma. Maar ik denk dat
het niet alleen gaat over het al of niet
doen van dingen, maar dat het ook gaat
over gevoelens en gedachten.

We moeten ons realiseren dat gevoelens
en gedachten ook energievormen zijn, zelfs
als zij nooit uitmonden in een daad. Vooral
in ons denken zijn we vaak heel erg crea-
tief en helaas niet altijd even liefdevol.

We verspillen veel van onze dagelijkse
energie met gedachten van boosheid, ja-
loezie, haat enzovoort. Gelukkig worden
die gedachten niet allemaal omgezet in da-
den, maar vergeet niet, in de kosmos zijn
geen vuilnisbakken voor al onze slechte ge-
dachten. De vraag is dan: hoe komen we
daar dan van af? Waar blijven ze?

Mogelijk zweven ze als zwarte wolken
rond de aarde, misschien klonteren ze sa-
men met andere slechte gedachtewolken,
en dat vormt ook een deel van het Karma.

Laten we dus voorzichtig zijn met wat we
denken en onderzoeken of het waar, eer-
lijk en liefdevol is. Als dat niet zo is, laat
die gedachte dan los. Die gedachte is dan
onze aandacht niet waard. Laat onze ge-
dachten zuiver, helpend en liefdevol zijn.

Met gedachtekracht kunnen we genezen
en verwonden. Iedere daad begint oor-
spronkelijk met een gedachte, dus laten we
voorzichtig zijn met wat we denken, ge-
dachten zijn geen speelgoed...

Zoals ik al aangaf, ontstaat de hele
schepping door middel van het collectieve
Karma, dat opgebouwd is in een voor-
gaande periode van bestaan. Dat is het
startpunt van het werk van de Lipika’s.

Zij scheppen een basispatroon waarin
het Leven zich kan uitdrukken, waarin het
Woord gesproken kan worden.

Hier wordt alleen maar gesproken over
‘Leven’, niet over mijn of uw leven. Dat
onderscheid brengen wij, mensen er in,
omdat we individuen zijn geworden. Dat
maakt dat we ons onderscheiden van el-
kaar en van het geheel. Die afscheiding be-
staat echter alleen maar in ons denken.

We kunnen onszelf vergelijken met een
vinger, die vast zit aan de hand en de hand
aan de arm en de arm aan het lichaam,
waarvandaan hij gevoed wordt door het
bloed en de gevoeligheid ontleent aan de
zenuwen. Maar wij denken dat we allemaal
zelfstandige vingers zijn.

Natuurlijk zijn die vingers belangrijk
want zij moeten het werk in de wereld
doen en het is ook goed dat ze naar buiten
wijzen, maar als we ons niet bewust zijn
van, of zelfs ontkennen dat de spieren en
de zenuwen, die de signalen geleiden van
de hersenen en het hart, zal er een grote
chaos ontstaan, een ongestructureerd iets.
In fysieke termen een spasme en er kan
geen sprake zijn van het uitvoeren van een
normale handeling met zo’n hand.

De Wet van Karma is niet, of althans niet
alleen, een persoonlijke wet, maar ik denk
vooral een collectieve wet. Karma zou
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nooit in staat zijn een harmonie te herstel-
len van de kracht in ons persoonlijk leven
als het niet een uitgebreid en universeel
werkveld had.

Ik denk dat het daarom beter is het
woord Karma niet te persoonlijk op te vat-
ten.

Wij denken dat de samenhang van de
mensheid, wereldwijd gezien, oorzaak is
van wat wij ‘persoonlijk karma’ noemen,
en dat persoonlijke karma is tegelijkertijd
oorzaak en oplossing van het collectieve
karma.

Het punt is dat wij dit allemaal wel we-
ten maar we doen er niets mee. Wij leven
niet volgens deze principes. We zouden ons
er echter bewust van moeten zijn, en ook
van het volgende punt trouwens.

Er is een occulte wet die stelt dat geen
mens zijn eigen moeilijkheden te boven
kan komen zonder het geheel, waar hij een
deel van is, op een hoger plan te brengen.
Aan de andere kant is het ook zo dat ie-
dere daad die niet met liefde en in harmo-
nie gedaan is, het niveau van het geheel
omlaag kan brengen.

Neem als voorbeeld een erg vervuilde
zee. Als je die zee wilt reinigen zul je ie-
dere druppel moeten schoonmaken. Holis-
tisch gezien bevat de druppel de gehele
zee, maar het is wel de hele zee die gerei-
nigd moet worden.

Afgescheidenheid bestaat alleen op het
laagste menselijke niveau, op het persoon-
lijke vlak. Wij vormen slechts een deel van
een groot geheel zoals de waterdruppels
onderdeel zijn van de zee. Dit idee vind je
in alle grote religies. De Christelijke bijbel
zegt:

Wij zijn allen ledematen van één lichaam.
En inderdaad, het gehele lichaam lijdt als
een deel niet goed functioneert.

Bij voorbeeld, mijn lichaam kan niet
goed functioneren als ik hoofdpijn heb,
maar zelfs pijn aan de kleine teen kan er
de oorzaak van zijn dat je het de hele tijd
voelt.

We kunnen hier heel mooi over spreken
en filosoferen, maar het feit blijft dat er al-
leen nog maar de idee van een wereldwijde

afhankelijkheid en verbondenheid bestaat,
niet de ervaring.

Meestal leven we niet vanuit die erva-
ring, maar er zal een tijd komen, en ik
hoop snel, dat dit gaat veranderen.

Hoe kunnen we dit nu in de wereld uit-
dragen? Hoe kunnen we komen tot het er-
varen hiervan in ons dagelijks leven? Voor
mij betekent dit dat we moeten komen tot
andere gedachtepatronen, een andere ma-
nier van denken, niet uitgaande van het
ego of de persoonlijkheid maar van het ge-
heel.

Natuurlijk is het goed dat wij onze per-
soonlijkheid hebben, dat is ons instrument,
maar op langere termijn zullen we moeten
leren onze aandacht te verleggen van de
persoonlijkheid naar de dienst aan het ge-
heel.

Wereldwijde afhankelijkheid en verbon-
denheid kan ons tot een punt brengen
waar deze problemen op een holistische
manier gezien kunnen worden, in wereld-
wijd verband en dan kunnen ze ook beter
begrepen worden.

Hoe voelt het om deel van een geheel te
zijn? Dat is moeilijk uit te leggen, maar als
je ooit gemusiceerd hebt in een groep en
heel veel geoefend hebt, dan kan het mis-
schien plotseling gebeuren dat ‘jij’ het niet
meer bent die viool speelt, of welk ander
instrument dan ook, maar dat er een sterk
gevoel is van ‘deel van een geheel’ te zijn.

Dat kan ook gebeuren bij teamsport, bij
voorbeeld bij volleybal. Daar speelt een
groep van zes personen, door een net ge-
scheiden van de tegenpartij, zodat men
niet door elkaar kan lopen. Als de spelers
helemaal op gaan in hun spel dan kan er
plotseling dat heel speciale moment zijn,
dat je je deel voelt van een groep als ge-
heel. Dat tilt je als het ware op, op een ma-
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nier die je niet makkelijk zult vergeten.
Dat maakt dat je steeds zult proberen dat
gevoel opnieuw te beleven.

Ik spreek nu alleen maar over het gevoel
van eenheid in een kleine groep. En na-
tuurlijk kan dit ook gebeuren in een stu-
diegroep waar de leden het intuïtieve
niveau gezamenlijk bereiken.

Er is een prachtig stukje in het boekje
van Mabel Collins Licht op het Pad, deel 2
regel 8:

Gij kunt nu rechtop staan, vast als een
rots temidden van de branding, de krijger ge-
hoorzamend, die uzelf en uw vorst is; onbe-
kommerd om de strijd, tenzij om de bevelen
uit te voeren; geen zorg meer koesterend om-
trent de uitslag van de strijd; want één ding
slechts is van belang; dat de krijger zal win-
nen; en gij weet, dat hij niet verslagen kan
worden; gebruik, aldus staande, koel en wak-
ker, het gehoor dat gij door smart en door
vernietiging van smart verkregen hebt. Alleen
fragmenten van het grootse lied treffen uw
oor, zolang gij nog slechts mens zijt. Doch als
gij er naar luistert, bewaar dan de herinne-
ring getrouwelijk, zodat niets, van hetgeen u
heeft bereikt, verloren gaat en tracht daaruit
de zin te leren van het geheimenis om u heen.
Zo zult gij mettertijd geen leraar meer van
node hebben. Want, evenals de enkeling een
stem heeft, zo heeft datgeen, waarin de en-
keling zijn leven heeft, er een. Het leven zelf
kan spreken en zwijgt nooit. En wat het uit,
is niet zoals gijzelf, die doof zijt, wellicht
denkt, een kreet; het is een lied. Leer dan
daaruit dat gij een deel zijt van de samen-
klank; leer dan daaruit gehoorzaamheid je-
gens de wetten van de samenklank.

In deze tijd, waarin verschillende cultu-
ren in Europa integreren, moeten we aan
dit probleem werken.

In de meeste landen is het inwoneraantal
al eeuwenlang stijgend. Van kleine familie-
groepen die samen leven, tot dorpen waar
iedereen elkaar kent, waar men allemaal
dezelfde culturele achtergrond heeft en
meestal ook dezelfde godsdienst, waardoor
het gemakkelijk was een sociale structuur
in stand te houden. De interesse in gods-

dienst nam af bij het ontstaan van grote
steden, tenminste in Nederland. Religie of
godsdienst heeft nu geen grote invloed
meer en in steden met een gemengde cul-
turele bevolking is de sociale samenhang
bijna geheel verdwenen.

Aan de ene kant voelt de mens de be-
hoefte aan besloten plaatsen, want de on-
eindige ruimte is een te groot begrip voor
ons en maakt ons bang. Aan de andere
kant lijkt het of wij verplicht zijn om ons
leven in die oneindige wereld, zonder
schuilplaatsen, te moeten leven omdat wij
ons alleenstaande individuen voelen.

Door ervaring weten we dat als vluchten
niet meer mogelijk is, als we met de rug te-
gen de muur staan, dat er dan iets on-
gebruikelijks kan gebeuren in ons leven, er
ontstaat een keerpunt. En op dat punt zijn
we aangekomen.

Laten we het nu eerst even hebben over
de vermogens die we nodig hebben. Als ik
aan vermogens denk word ik altijd getrok-
ken naar de Bhagavad Gita, en in dit geval
naar het 14e gesprek.

Laat ik u een aantal zinnen hieruit voor-
leggen.

“Het lichte deel, het aandrijvende deel en
het starre deel, dus Sattvam, Rajas en Ta-
mas, zij binden in het lichaam de onvergan-
kelijke belichaamde.”(5)

Het lichte deel bindt geluk en wijsheid, het
aandrijvende deel bindt hartstocht en werk-
zaamheid, maar het starre deel bindt nalatig-
heid, traagheid en waan.

Als het lichtende deel het sterkst is over-
heersen geluk en wijsheid, als het aandrij-
vende deel overheerst is er hebzucht,
werkzaamheid en hartstocht. En als het
starre deel overheerst is er duisternis, onacht-
zaamheid, hebzucht, traagheid en waan.

“Als de belichaamde deze drie hoofdde-
len, de oorsprong van het lichaam, te bo-
ven is gekomen, verkrijgt hij, bevrijd van
geboorte, dood, ouderdom en leed, onster-
felijkheid.”(20)

Dan was er nog de vraag van Arjuna en
van ons: Hoe kunnen wij zo iemand her-
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kennen? En hoe heeft hij zich deze vermo-
gens eigen gemaakt?

Krishna zegt dan: “Noch helderheid noch
werkzaamheid, noch ook waan haat hij als
zij aanwezig zijn, noch verlangt hij deze als
zij afwezig zijn.” (22)

Zulk een persoon wordt dus niet meer
uit zijn evenwicht gebracht door de paren
van tegenstellingen en is stevig geworteld
in het Zelf. “En indien hij Mij met niet af-
wijkende Eenheidsstreving door toewijding
dient, is hij geschikt om God te worden.”(26)

Dus als wij naar globalisatie kijken zoals
dit zich nu aan ons voordoet, is dit min of
meer te benoemen als “Het aandrijvende
deel, Rajas,” en nog ver van “Het lichtende
deel, Sattvam”. Globalisering moet dus ge-
inspireerd worden door of getransfor-
meerd worden tot Sattvam.

Welke gereedschappen of vermogens
hebben we daarvoor? Misschien is het ba-
sisvermogen of gereedschap dat we nodig
hebben wel “Vrijheid”. Maar vrijheid is
niet voor lafaards, want alleen al de angst
voor iets kan je inperken, en dan kun je
niet langer objectief naar iets kijken en in
vrijheid handelen. Domme daden behoren
tot het werkzame deel, Rajas.

In haar boek Het Heelheids Principe stelt
Anna Lemkow dat vrijheid betekent de
mogelijkheid hebben om te kiezen, maar
het maken van keuzes moet gebaseerd zijn
op kennis. Dus zou iedereen vrijheid moe-
ten verwerven door de hogere wetten van
zijn of haar natuur te volgen en deze tot
uitdrukking te brengen. Dat betekent het
lichtende deel, Sattvam.

Dan zijn er nog de onderwerpen van
Krishnamurti in Aan de Voeten van de
Meester.

Ik weet dat sommigen van u denken, oh
ja, dat boekje heb ik gelezen, tweemaal
zelfs, maar laat ik u vertellen, dat is niet
genoeg.

Als we vrije mensen zijn, zijn we in staat
Onderscheidingsvermogen, Belangeloos-
heid, Goed Gedrag en Liefde te ontwikke-
len. In het voorwoord van Aan de Voeten
van de Meester zegt de schrijver :

Het is niet genoeg om te zeggen dat deze
kwalificaties waar en mooi zijn, wat we hier-
uit moeten begrijpen is dat we ons leven
hiernaar moeten richten. Als wij zeggen
”dat is mooi en waar”, dan kijken we er
vanaf de buitenkant naar, als een waarne-
mer, maar we moeten deze woorden inwe-
ven in ons leven, ze voelen, leven, een deel
van ons zelf laten worden.

Deze vermogens of gereedschappen heb-
ben we nodig om te komen tot de gedach-
ten en gevoelens dat de gehele wereld, de
gehele aardbol, met alles wat leeft op, bo-
ven of in de aarde een levende eenheid is.

Ik wil graag afsluiten met woorden van
Sri Ram, uit Thoughts for Aspirants:

De muren van de tempel der mensheid
kunnen slechts geheeld worden door het toe-
nemen van de gedeelde en gevarieerde schat-
ten van gedachten en schoonheid van alle
mensen gezamenlijk.
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Openbaring of Realisatie
Het conflict in theosofie

– J.J. van der Leeuw

Tot nu toe heb ik de oorzaken van het

verval van de theosofische beweging met
betrekking tot het wereldbeeld behan-

deld. Nu moeten we gaan kijken naar de
meer serieuze oorzaken van ontbinding

binnen de beweging.

Vanaf het begin heeft de Theosophical So-
ciety geleden onder een innerlijk conflict
dat ik aangaf als een conflict tussen open-
baren en verwerkelijken, ervaren. In de his-
torische betekenis is theosofie realisatie, het
ervaren van het goddelijke in de mens. In die
zin werd het gebruikt in de neoplatonische
filosofie en door middeleeuwse filosofen.
Deze betekenis van theosofie was vanaf
het begin aanwezig in de theosofische le-
ringen. De mens zou zijn hoger zelf in zich-
zelf vinden en daardoor de bewuste
eenheid met al het leven bereiken. Maar
tegelijkertijd wordt theosofie gekarakteri-
seerd als ‘het archaïsche systeem van eso-
terische waarheden onder de hoede van
een broederschap van adepten’. Dan is
theosofie niet een waarheid die ervaren
kan worden door de mens zelf, maar be-
staat het uit leringen die in het bezit zijn
van een groep adepten die het aan anderen
kunnen doorgeven. Zo werd de weg naar
kennis er een van leerlingschap: alleen
door een leerling te worden van een van de
Meesters kon de mens er op hopen in het
bezit te komen van de esoterische waarhe-
den. Het doel was ingewijd te worden in de
broederschap en deel uit te gaan maken
van de hiërarchie die de esoterische wijs-
heid onder zijn hoede had. Dat is een ma-
nier van openbaring: de goddelijke
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wijsheid wordt door de leerling ontvangen
van zijn Meester en daarna doorgegeven
aan hen die minder verlicht zijn dan hijzelf.
Zo ontstaat een systeem van openbaringen
waarbij aan de autoriteit van superieuren
niet getwijfeld wordt en de kleinste aanwij-
zing is een gebod dat niet bekritiseerd kan
worden, maar gehoorzaamd. Dan ontstaat
een spiritueel leger waar gehoorzaamheid
en efficiënt uitvoeren grotere deugden zijn
dan individuele creatieve activiteit en geni-
aliteit. De manier van realisatie is de ma-
nier van het individu en het hoogst
bereikbare is het creatieve genie. De ma-
nier van openbaring is de manier van de
groep; het hoogste product is het perfecte
kanaal dat gehoorzaam opdrachten en
macht van boven doorgeeft.

We moeten een duidelijk onderscheid ma-
ken tussen openbaring en autoriteit. Autori-
teit is een feit in de natuur; als een mens
superieur is in wijsheid en kracht zal hij au-
tomatisch autoriteit hebben over anderen.
Dat deze autoriteit kan leiden naar mis-
bruik van macht of naar tirannie en dat dit
de vrijheid van anderen kan bedreigen,
doet niets af aan het feit dat superioriteit
altijd autoriteit meebrengt. Maar als ik
spreek van openbaring bedoel ik al de in-
formatie die komt van een ongeziene bron,
van een ontoegankelijke autoriteit. De pri-
mitieve mens zag sommige mensen als in-
tieme relaties van de goden waar hij bang
voor was en hij dacht dat zij in staat waren
de wil en de macht van de goden te open-
baren. Zo was de priester een kanaal
waardoor de wil, de kennis en de genade
van het godendom overgebracht kon wor-
den naar de massa. De mens zocht de lei-
ding van zijn eigen leven bij de
openbaringen die tot hem kwamen door
het aangewezen orakel. Zo won het pries-
terdom de macht over de zielen van de
mensen en zo konden zij hun eigen wil
opleggen door het te brengen onder het
mom van openbaring van boven. Daarom
is openbaring zoals ik het hier gebruik, een
boodschap van een ongeziene autoriteit
die aangegeven wordt door een aangewe-
zen kanaal.

In de dagelijkse taal zeggen we soms dat
iets ‘een openbaring voor ons’ is, maar in
die zin wordt het woord hier niet gebruikt.
Ik kan zeggen dat Einstein’s theorie een
openbaring voor mij is, maar het zal duide-
lijk zijn dat wetenschappelijk werk nooit
een openbaring is in die andere zin van het
woord. Het spreekt niet in de naam van
een ongeziene autoriteit, de wetenschap-
per spreekt vanuit zichzelf en wat hij zegt
kan onderzocht worden, bekritiseerd, be-
wezen of afgekeurd. De autoriteit is altijd
bereikbaar, de bron van kennis is toegan-
kelijk en, al kan niet iedereen bewijzen dat
Einstein’s theorie waar is of niet, men weet
dat Einstein’s collega-wetenschappers hun
best gedaan hebben om er een fout in te
ontdekken.

Het grootste deel van onze theosofische li-
teratuur maakt geen deel uit van openbaring.
Als een theosoof een boek schrijft over zijn
ervaringen in deze of andere werelden, of
als hij het heeft over het leven en zijn pro-
blemen, is het geen openbaring. Degene
die het schreef is bereikbaar, kan onder-
vraagd en bekritiseerd worden, het onder-
werp van het boek kan bediscussieerd en
tegengesproken worden; het hele onder-
werp blijft binnen het gebied van het ver-
stand. Maar toch, zelfs in de tijd van
H.P.B., was het element van openbaring
aanwezig in de vereniging. Zo vinden we in
de Mahatma Brieven boodschappen die van
een ongeziene bron komen door een aan-
gewezen kanaal. Toen er later geen brieven
meer kwamen, werden boodschappen
doorgegeven door enkele erkende theoso-
fische kanalen. In deze boodschappen
drukten de meesters hun verlangens uit
over wat er al of niet te doen stond, welke
activiteiten er ondernomen moesten wor-
den of tegengehouden en er werden aan-
wijzingen gegeven voor het leven van
eventuele leerlingen. Dit is werkelijke
openbaring: boodschappen van een on-
geziene autoriteit, ontoegankelijk voor an-
deren. In theorie is natuurlijk deze ongeziene
autoriteit toegankelijk voor iedereen die zijn
bewustzijn kan opheffen naar dat niveau.
Maar in de praktijk blijkt dat niet en, als
iemand zich erop beroept in contact te zijn
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gekomen met dezelfde autoriteit waarvan
vroeger de boodschappen kwamen door
een ander kanaal, dan spreekt de autoriteit
ineens een heel andere taal. We hoeven al-
leen maar de brieven van Meester K.H. uit
de tijd van H.P.B. en geschreven op haar
vrije manier, doorspekt met Franse uit-
drukkingen en soms pittig van stijl, te ver-
gelijken met de boodschappen van de
laatste jaren waarvan gezegd wordt dat ze
van dezelfde Meester komen. Zij ademen
een totaal andere geest: terwijl de vroegere
brieven het bestaan van god in elke vorm, ge-
zien of ongezien, persoonlijk of onpersoon-
lijk, ontkenden, introduceren de laatste
brieven hem weer op een zeer persoonlijke
manier. Terwijl Meester K.H. in de Ma-
hatma Brieven vermeldt dat religie het
grootste kwaad in de menselijke bescha-
ving heeft veroorzaakt en hij alle kerken,
priesters en ceremoniën duidelijk aan-
klaagt, spreken zijn recente boodschappen
opeens met groot respect over religie en
kerk en staat hij opeens helemaal achter
het ceremoniële en het priesterschap.
Daardoor is men geneigd te gaan denken
dat de bron van de ongeziene autoriteit
voor iedereen uiterst individueel en subjec-
tief is, een uiting van hun eigen onbewuste
motieven. Dit is nog veel duidelijker bij al
de boodschappen die onthuld werden als
zijnde doorgegeven door de toekomstige
wereldleraar gedurende de laatste vijftien
jaar.

Toen Krishnamurti begon te spreken in
zijn eigen naam en autoriteit als de wereld-
leraar, bleken de dingen die hij zei heel
verschillend in geest en vorm van alle
boodschappen die daarvóór ontvangen wa-
ren. Krishnamurti ontkende nadrukkelijk
het voertuig van een ander bewustzijn te
zijn of gebruikt te worden door iemand die
door hem sprak of hem inspireerde. Hij zei
dat hij de wereldleraar was, niet omdat hij
bezeten zou zijn van een andere intelligen-
tie, maar omdat hij de bevrijding had bereikt
en één was geworden met het leven dat de
enige Leraar is.

Hij ontkende totaal dat hij apostelen of
leerlingen zou hebben en wees ceremoniën
af, hoe en waar ook, als een belemmering

op het pad van bevrijding. Hij wilde ook
niets te maken hebben met het occulte pad
van leerlingschap en inwijding en noemde
dat allemaal niet essentieel. Het was
daardoor onvermijdelijk dat theosofen
over de hele wereld begonnen te twijfelen
aan alle verkondigingen en zij die gingen
verdenken als zijnde slechts subjectieve
meningen.

De mentale gymnastiek van getrainde
theosofen was nodig om de studenten te
verzoenen met de elkaar tegensprekende
feiten van de openbaringen en de daarop
volgende leringen van Krishnamurti. Zelfs
al blijft hij zelf steevast ontkennen door
een ander bewustzijn gebruikt te worden,
de theosofen houden vol beter te weten
dan hij, wat er zich afspeelt in zijn bewust-
zijn en ze blijven beweren dat er iemand
anders is, de werkelijke wereldleraar die in
de Himalaya woont, die nu en dan door
Krishnamurti spreekt. Deze werkelijke we-
reldleraar staat helemaal achter alle ver-
kondigingen, hij heeft apostelen en houdt
van ceremoniële groeperingen, vooral van
de Vrij-Katholieke Kerk. Het feit dat
Krishnamurti de waarde van dit alles ont-
kent wordt uitgelegd als een gevolg van het
alleen maar een voertuig zijn, dat het ‘glo-
rieuze bewustzijn’ dat zij, de sprekers, veel
intiemer kennen dan hij, niet kan uitdruk-
ken. Dus betekent het niets dat hij verkon-
digingen tegenspreekt, het geeft alleen
maar aan dat op zo’n moment niet de we-
reldleraar aan het woord is, maar alleen
maar mr. Krishnamurti zelf. Er ontstaat nu
de interessante situatie dat er een paar
mensen zijn die ons kunnen vertellen wan-
neer Krishnamurti spreekt en wanneer de
wereldleraar. Het resultaat geeft aan dat,
als de meningen overeenkomen met die
van hen, de wereldleraar spreekt en, als
het niet zo is, dat Krishnamurti dan
spreekt. De enige die we kennelijk niet
moeten geloven als hij zegt dat de wereld-
leraar spreekt is Krishnamurti zelf.

Het is nutteloos om verder in te gaan op
de verregaande theosofische woordkunst;
het tragische feit blijft dat er minder be-
hoefte bestaat om te begrijpen wat Krish-
namurti zegt dan om het in te passen in de
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eerdere verkondigingen. Het zou veel mak-
kelijker zijn om toe te geven dat die voor-
gaande openbaringen vergissingen waren.
Maar dat zou natuurlijk de oorzaken ervan
in diskrediet brengen.

Er is nu genoeg gezegd over de fatale ge-
volgen van openbaring in een beweging.
Het feit dat zij komen van een ongeziene
autoriteit en ontoegankelijk zijn voor an-
deren, plaatst het buiten het gebied van
het verstand en dan kan het niet bekriti-
seerd of op waarde beoordeeld worden.

In alle gesprekken die ik ooit over dit on-
derwerp gehad heb, eindigden de aanhan-
gers van openbaring altijd door te zeggen:
‘Alles wat ik kan zeggen is dat de Meester
me gezegd heeft dit te doen en dus doe ik
het.’ Dat maakt een einde aan alle discus-
sie en legt de vraag boven het verstand.
Daarom houd ik vol dat de kwade effecten
van openbaring veroorzaakt worden doordat
het alleen maar aanvaard of verworpen kan
worden, maar nooit bekritiseerd in het licht
van de rede. Theoretisch kan dat wel en als
het onderwerp naar voren komt, wordt ons
gezegd dat theosofische leiders er bij hun
leerlingen altijd op aangedrongen hebben
om voor zichzelf te oordelen en niet alles
aan te nemen omdat zij het gezegd hebben.
Maar dat is theorie. In de praktijk werd ie-
mand die kritiek durfde te hebben of die
twijfelde aan een boodschap van de Mees-
ter in stilte in de ketterse ban gedaan en
het werd hem duidelijk gemaakt dat hij
niet bij de uitverkorenen hoorde. Wat
heeft de vrijheid van meningsuiting voor
zin als er, in de zeldzame gevallen dat een
dappere ziel het aandurft, gezegd wordt
dat hij ‘in komende incarnaties door vrese-
lijk lijden tevergeefs zal zoeken naar het
licht dat hij nu bewust versmaad heeft.’
Dat is eeuwige verdoemenis in een andere
vorm. Het is de bedreiging en angst voor
toekomstige straf die de eventuele criticus
terugjaagt in een houding van gehoorzame
onderdanigheid. In de Mahatma Brieven en
in de correspondentie tussen H.P.B. en Sin-
nett kunnen we lezen wat er gebeurt met
hen die de gegeven hint niet aannemen of
die een opdracht van boven durven aan te
vechten. Zelfs Sinnett werd herhaaldelijk

bedreigd met het verbreken van het
contact met zijn meester als hij de gegeven
orders niet opvolgde. En er is geen twijfel
aan dat, als een theosoof ooit een bood-
schap, afkomstig van de Meester door een
aangesteld kanaal, bekritiseert of verwerpt,
hem gezegd zal worden dat hij zich daar-
door voor lange tijd heeft afgescheiden van
zulke voorrechten. Terwijl tegelijkertijd
leerlingschap en het aantrekken van de
Meester worden voorgesteld als het doel
van het leven, is het duidelijk dat de theo-
retische vrijheid van kritiek het opgeven
betekent van alles wat voor het dierbaarste
en hoogste staat in het leven van theoso-
fen.

Ik wil het heel duidelijk maken dat ik het
bestaan van de Meesters of de mogelijk-
heid om met hen in contact te komen abso-
luut niet ontken. Als ik denk dat de
Meester met mij gesproken heeft, is dat
geen openbaring, maar ervaring: ik heb
een ervaring die wel of niet van waarde is
voor mij. Openbaring begint pas als ik aan
anderen boodschappen doorgeef als ko-
mende van een ongeziene autoriteit. Ik zou
willen voorstellen, dat hij of zij die een
boodschap of opdracht van een Meester of
van een hogere autoriteit ontvangt eerst
uitvindt of hij het er wel mee eens is en of
het een reactie oproept in zijn eigen ziel.
Als het zo is, laat hem dan, als hij het er
met anderen over heeft, in zijn eigen naam
spreken en zeggen: “Ik denk dit, en ik wil
dat.”, maar laat hij nooit zeggen: ‘ De
Meester denkt dit of de Meester wil dat.’
En als hij het niet eens is met de ont-
vangen communicatie, laat hem dan hele-
maal niets zeggen, zodat hij nooit spreekt
in de naam van een ongeziene autoriteit.

Openbaring is nog fataler als het inbreuk
maakt op het leven van het individu en het
zijn leven probeert te leiden door aan te
geven wat hij doen moet en hoe hij zich
dient op te stellen. Het is de gewoonte in
theosofische centra om een klein groepje
te zien als degenen die in staat zijn ande-
ren te vertellen waar zij staan in hun spiri-
tuele evolutie en of ze vorderingen maken
of niet. Op die manier hangt spirituele groei
af van openbaring en er wordt macht gegeven

Theosofia 106/3 � juni 2005 119



aan enkelen om anderen te vertellen waar zij
staan. De gevolgen daarvan zijn altijd fa-
taal. De ongerijmdheid van die situatie
komt aan het licht wanneer we gaan na-
denken over wat er zou gebeuren als dit
kleine groepje, waarvan verondersteld
wordt dat ze ons kunnen vertellen waar we
staan, dood zou gaan. We zouden ons dan
verliezen in onzekerheid. Nogmaals, als de
aangewezen kanalen het niet eens zijn, zo-
als eerder gebeurde, moeten we kiezen wie
we zullen gaan geloven en wie niet ! Het is
onvermijdelijk dat, als die macht geplaatst
wordt in de handen van de weinigen, hun
persoonlijke voorkeuren en datgene wat zij
afkeuren onbewust invloed zullen hebben
op de occulte waarde van dat wat zij aan
anderen doorgeven. Deze anderen zullen
iemand niet tegen durven spreken die de
macht heeft hun vooruitgang te bevorde-
ren of te belemmeren, maar ze zullen pro-
beren in de gunst te blijven en te doen wat
ze moeten doen. Zo worden een aantal
spirituele zonden geboren, die nadelig zijn
voor het individu en voor dat wat hij dient.

Maar boven alles staat het feit dat het al-
tijd onmogelijk is voor iemand om een ander
te vertellen waar hij staat in spirituele groei.
Niemand kan dat, alleen het leven dat in je
is kan dat onthullen. Ieder individu is als
een straal die uitgaat van het middelpunt
van een cirkel; hij kan dat centrum van le-
ven alleen binnen gaan langs de straal die
hij zelf is en niet langs een andere. Het le-
ven drukt zich uit in ieder van ons op een
manier die alleen wij kunnen kennen en
niemand anders. Er is een toevluchtsoord
van leven in ons waar we binnen kunnen
gaan en de stem van het leven kunnen ho-
ren. We kunnen dat oord niet bereiken via

de achtertrap van openbaring: er bestaat al-
leen de koninklijke weg van onze dagelijkse
levenservaring. Niemand anders dan de
stem van je innerlijk leven kan je vertellen
wat te doen in het leven en welk werk te
dienen, niemand dan je eigen innerlijke
roeping, je individuele uniekheid. Naar
een ander gaan en hem vragen wat te doen
en waar je staat is een verkrachting van het
leven dat in je is en je sluit jezelf daarvan
af.

Ik wil benadrukken dat ik het bestaan
van het occulte pad en de stappen daarop,
zoals leerlingschap en initiatie, niet ont-
ken. Het bestaan of niet- bestaan ervan ligt
buiten het onderwerp dat ik nu behandel.
Het element openbaring komt alleen aan
de orde waar iemand in de naam van een
ongeziene en ontoegankelijke autoriteit
aan anderen vertelt hoe ze er vóór staan en
welke stappen zij moeten nemen, zodat er
wordt aangenomen dat niemand een stap
genomen kan hebben zonder dat één van
de weinige erkende kanalen van openba-
ring erkend heeft dat hij dat heeft gedaan.

Niets zou verloren gaan als deze praktijk
met al de fatale gevolgen zou worden op-
geheven. Als het nemen van een stap op
het geestelijk pad een uitbreiding van in-
nerlijk leven betekent, is die uitbreiding er
en zal zich verwerkelijken zonder dat een
ander zegt dat jij die stap genomen hebt.
Wat zou je erbij winnen als iedereen erkent
dat jij een stap genomen hebt en de uit-
breiding van je innerlijk leven heeft niet
plaatsgehad, en, anderzijds, wat verlies je
als iedereen zegt dat het niet zo is en de
uitbreiding is er wél en je ervaart die ie-
dere dag? Dat erkennen of niet is totaal
niet essentieel en zeer noodlottig in de ge-
volgen. Het leidt naar een geestelijk sno-
bisme waarbij de uitverkorenen op de
ereplaatsen zitten, terwijl de gewone kudde
geminacht wordt. Hoewel de resultaten van
openbaring altijd fataal zijn, en tegen-
gesteld zijn aan de geest van theosofie,
want dat is realisatie/ verwerkelijking, is
het vooral gevaarlijk als het inbreuk maakt
op de individuele levens van mensen en
hen laat stoppen met het werk dat zij doen
of hen werk laat doen dat zij niet willen
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doen. Vooral bij jonge mensen is zulke be-
moeienis niet goed te praten. Ik ken geval-
len waar, op basis van verkondiging, jonge
mensen uit hun universitaire studies zijn
gehaald om zich te gaan wijden aan ‘het
Werk’, alsof het Werk voor iedereen niet dat
is wat het leven in hem van hem vraagt, in
plaats van dat wat de openbaring van een
ander aangeeft! In de moderne opvoeding,
speciaal in de Montessori- methode, wordt
erkend dat het leven een weg is naar reali-
satie. Het kind wordt omringd door didac-
tisch materiaal, zodat zijn talenten naar
buiten kunnen komen en het kan gaan le-
ren door ervaring. Op die manier groeit het
kind spontaan naar het leven in hem waar-
voor hij geschapen is.

Daaraan tegenovergesteld is het militaire
idee van een leven waar orders van bo-
venaf komen en gehoorzaamd moeten
worden zonder tegenspraak of uitstel. En
dat is de mentaliteit die onvermijdelijk het
openbaren vergezelt: een spirituele hiërar-
chie is als een spiritueel leger waar orders
gehoorzaamd worden en niet betwijfeld. In
deze militaire mentaliteit worden uniek-
heid en creatief talent kapot gemaakt. We
hoeven ons daarom niet af te vragen
waarom er zo weinig creatief werk geweest
is in de vereniging: dat is omdat gehoor-
zaamheid aan openbaring en niet zelfuit-
drukking door realisatie het ideaal van de
‘groep van dienaren’ was.

Er is geen reden waarom iemand niet zo
nu en dan advies zou kunnen vragen aan
iemand die wijzer is dan hij en zijn moei-
lijkheden met hem zou kunnen bespreken.
Er is ook geen reden waarom we niet zou-
den proberen zo veel mogelijk te leren van
leraren en boeken, zo lang we ons realise-
ren, dat we onze eigen besluiten moeten
nemen en dat het zwakheid is om de ver-
antwoordelijkheid aan anderen over te la-
ten. We moeten geen angst hebben om
onze eigen levens te besturen. Beter is het
om aan die pogingen ten onder te gaan
dan om veilig de weg van een ander te vol-
gen.

Er is geen toekomst voor de Theosophi-
cal Society als het kwaad van openbarende
verkondiging niet wordt afgeschud, om

nooit meer terug te komen. Het is gewoon
totaal onverenigbaar met theosofie dat in
essentie de ervaring van het goddelijke in-
houdt, ofwel realisatie. Het is niet een an-
der ‘pad’ of ‘aspect’: bijgeloof is geen pad,
maar een vergissing. Er bestaat een
pseudo- tolerantie die het eens is met el-
kaar totaal tegensprekende meningen, en
die alles onpartijdig bewondert, omdat er
‘iets goeds uit kan voortkomen’. Deze tole-
rantie is in werkelijkheid een ontbreken
van ruggengraat, een afwezigheid van vi-
taal leven.

Laat niemand zeggen dat ik in mijn toe-
spraak het occultisme heb ontkend. Er is
een toekomst voor occultisme, als het zich
houdt aan strikt wetenschappelijke metho-
den en tests en bewijzen toestaat. Het kan
zich alleen ontwikkelen als alle spirituele
en religieuze aanspraken worden opgehe-
ven: het heeft daar net zo weinig mee te
maken als een normale wetenschap. Net
zoals de wetenschap zich niet kon ontwik-
kelen totdat de mystieke en spirituele gla-
mour was afgeschud, waarmee het in de
middeleeuwen omgeven was, zo is de voor-
waarde van vooruitgang voor occultisme als
een wetenschap het verwijderen van het aure-
ool van mysterie waarmee het zich heeft om-
huld.

Als de vraag is: Heeft de Theosophical
Society een toekomst? dan kan ik alleen
maar antwoorden dat ik dat niet weet.
Maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat
er geen toekomst is, als er niet gebroken
wordt met de versleten mentaliteit waar de
vereniging nog van doordrongen is, zodat
zij opnieuw geboren kan worden in de
geest van de nieuwe eeuw (de 20ste). Dat is
een geest van liefde voor het leven in plaats
van angst voor dat leven, een geest waarin

Theosofia 106/3 � juni 2005 121

We moeten geen angst hebben om
onze eigen levens te besturen.

Beter is het om aan die pogingen ten
onder te gaan dan om veilig de weg

van een ander te volgen.



het leven welkom is, ook al vernietigt het een
geloof waarin we vroeger toevlucht vonden.

Theosofie moet ophouden een filosofie
te zijn van het hiernamaals: het moet de
dualiteit waarin het nog steeds geworteld is
overwinnen en men moet zich realiseren,
dat de open deur naar werkelijkheid hier
ligt, in de dagelijkse ervaring, en niet in
een hogere wereld of in een verre toe-
komst. Niemand kan die deur voor ons
openen en niemand kan die sluiten. Het is
niet een mystieke ervaring voor de enke-
len; het is voor iedereen en alleen de angst
voor het leven maakt het ons onmogelijk
om dat te zien. Theosofie moet zich reali-
seren dat het aanspraak maken op een filo-
sofisch systeem dat levensproblemen
verklaart de moderne mens niet meer aan-
spreekt, omdat hij weet dat het leven geen
probleem is om op te lossen maar een
zoektocht en een steeds groeiende erva-
ring. De Vereniging moet ophouden een
broederschap te zijn met uitsluiting van
minder gewenste broeders; het moet de

barrières neerhalen die het mogelijk maak-
ten om van een ‘buitenwereld’ te spreken
en een nieuwe vorm van lidmaatschap cre-
eren dat geen sektarische trouw inhoudt.

Boven alles moeten theosofen leren het
conflict te herkennen dat vanaf het begin
inherent was in theosofie: het conflict tus-
sen openbaren of verkondigen enerzijds,
en realiseren of verwerkelijken anderzijds.
Theosofie als de realisatie van leven, door ie-
der mens in diens eigen bewustzijn, is onver-
enigbaar met een hiërarchisch systeem van
verkondiging waarbij waarheid en verlich-
ting tot ons komen door anderen en waar-
bij het richting geven aan ons leven
afhangt van ontvangen orders van supe-
rieuren. De moderne mens zoekt niet
langer toevlucht of bescherming, troost of
zekerheid. Liever dan vastzitten in die
valse rust en geluk, wil hij alleen de storm
van het leven trotseren in zijn eigen kracht.
Het doel van theosofie is om sterke men-
sen voort te brengen, geen zwakkelingen.
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het meeste van wat we in onszelf

en in de wereld om ons heen
als constant aannemen.

Leven is een voortdurende stroom
en de verandering is niet chaotisch.

G.G. Luce, Body Time



M. Bayat & M. Jamnia, Verhalen

uit het land van de Soefi’s, een

selectie van Rumi, Attar, Al-Hal-

laj, Abu Sa’id, Jami en Nizami.

Uitgeverij Sufi Publications b.v.
Den Haag, in 2004, 192 blz.

ISBN 90.5340.071.0, prijs

€ 14,75.

Het boekje begint met een
korte, heldere beschrijving over

geschiedenis van het Soefisme.

De verschillende hoofdstukken

beginnen met een zeer informa-

tieve levensbeschrijving van de
genoemde Soefi meesters.

Daarna volgen de aan hen toege-

schreven verhalen. Daar ver-

schillende Soefi meesters in de-

zelfde periode leefden hebben

sommige elkaar ontmoet en

worden ook dialogen tussen hen

beschreven. Dit geeft al meteen

een goed idee over de toenma-

lige geschiedenis van het Nabije-

en Midden-Oosten.

De in zes hoofdstukken be-

schreven Soefi verhalen worden
gekenmerkt door relaties die de

mens heeft met zichzelf, met de

maatschappij waarin hij leeft en

met God. Het is de spiritueel le-

vende mens die een relatie aang-

aat met zijn Geliefde, God. Het

terugkeren tot God, Fana, leidt

tot Baqa, voortleven in God. Het

boekje staat dan ook vol met

verhalen die, dikwijls in symboli-

sche en bloemrijke taal, verwij-

zen naar het offeren en het los-

laten van het menselijk ego. De

verhalen zijn dikwijls heel humo-

ristisch maar toch spiritueel daar
zij ons een inzicht verschaffen

over de ontwikkeling van het

menselijk bewustzijn. Het gaat

over mensen die het spirituele

Pad, de Tariqa, volgen met als
doel de Waarheid, Haqiqa, te

bereiken. Daar de waarheid ge-

lijk gesteld wordt met God werd

de uitspraak van de Soefi mees-

ter Al-Hallaj, Ana Al Haq - ik ben
de waarheid - door de toenma-

lige exoterisch denkende islami-

tische machthebbers opgevat als

een godslastering daar dit gezien

werd als een gelijkstelling met
God. Om deze reden werd hij

dan ook op een gruwelijk manier
om het leven gebracht.

Mede door deze onverdraag-

zaamheid ontkiemde een sym-

boliek. Vooral in Perzië gebruik-

ten soefi dichters
liefdessymbolen om de Soefi ge-

dachte tot uitdrukking te

brengen. Woorden als de ge-

liefde is God en de minnaar is de

Soefi. In het westen is deze lief-

dessymboliek dikwijls als sensu-

eel bestempeld.

Prachtig zijn de verhalen in dit

boek die de gelijkwaardigheid

van man en vrouw weergeven in
de verschillende liefdesverhalen.

Verder worden verschillende

Bijbelverhalen op een Soefische

wijze verteld. Dit geeft een goed

idee over het esoterisch Islami-

tisch/Soefisch denken dat nogal

eens van de Christelijke inter-

pretatie eens kan afwijken. Uit-

eindelijk is het Soefisme de eso-

terische vorm van de Islam.
Heel plezierig is dat het

boekje voetnoten bevat die ver-

wijzen naar verder te raadplegen

literatuur. Er is een verklarende

woordenlijst aanwezig van Ara-

bische en Perzische woorden

zodat de verschillende begrip-

pen makkelijk zijn op te zoeken.

Kortom, het boekje is een

aanrader voor ieder die op een
vlotte manier iets te weten wil

komen over de mystieke traditie

in de Islam.

Johan van der Poll
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De in deze rubriek gerecenseer-

de boeken zijn voor uitleen

beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.



Het Internationaal Theo-

sofisch Centrum als Zetel

van de Europese Federa-

tie van Theosofische Afde-

lingen

Dit is de Nederlandse versie van
een toespraak ter gelegenheid

van de viering van het 100-jarig

bestaan van de Europese Fede-

ratie op 19 juli 2003.

Mijn Inleiding over boven-

genoemd onderwerp zou ik wil-

len beginnen met een aanhaling

van John Milton, een Engelse

dichter die leefde in de 17e
eeuw: ‘Teneinde het heden te

begrijpen, dienen wij ons het

verleden te herinneren’. Hier

volgen enkele gegevens over de

geschiedenis van het Internatio-

naal Theosofisch Centrum te

Naarden.

Bladerend in het Gastenboek

van St.Michael’s Huis, door be-

woners van het Centrum ook
wel het ‘Grote Huis’ genoemd,

komt men een aantal namen te-

gen van bekende leden die een

belangrijke rol hebben gespeeld

in de geschiedenis van de Theo-

sofische Vereniging, waaronder

Dr. Annie Besant, Wedgwood,

Leadbeater, J. Krishnamurti,

George Arundale, Rukmini

Devi-Arundale, Jinarajadasa, Sri
Ram, John Coats, Geoffrey Hod-

son en vele anderen. Zij hebben

allen bijgedragen tot wat het

Centrum nu is en hebben het
Centrum wereldwijd bekend-

heid gegeven in de Theosofische

Vereniging. In het Gastenboek

zijn honderden korte karakter-

schetsen van het Centrum te
vinden, neergeschreven door

vertegenwoordigers uit de ge-

hele wereld, somtijds in een ei-

gen, voor de leek onleesbaar

handschrift. In het bijzonder val-

len de handtekeningen in het Ti-

betaans van Z.H. de Dalai Lama

en de Karmapa op.

St. Michael’s Huis werd oor-

spronkelijk ‘De Duinen’ ge-

noemd, aangezien het in 1912

gebouwd was op de duinen van

de vroegere Zuiderzee, die toen

nog deel uitmaakte van de

Noordzee. Er was nog eb en
vloed, en de duinen zorgden

voor de nodige bescherming van

het achterland. Tot het jaar

1936, toen de Afsluitdijk tot

stand kwam en het huidige
IJsselmeer ontstond. Afgezien

van de uiterwaarden, grenst het

Centrum nu min of meer aan

het Gooimeer, een smalle strook

water die het Gooi van Flevo-

land scheidt.

In de dertiger jaren heette het

Grote Huis nog ‘Vasanta House’

(Vasanta is een verbastering van

“Besant”).
Het gehele terrein werd door

mw. Mary van Eeghen-Boisse-

vain in 1925 aangeboden aan

mw. Annie Besant voor het
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Agenda Nederland

juni 2005

4 Algemene Ledenvergade-

ring te Amsterdam

11 Studiegroep Mahatma

Brieven
17-20 Ravi Ravindra “Trans-

formation East and West”,

De Voorde (bij Zwolle).

juli 2005

6-13 The School of the

Wisdom te Naarden: John

Algeo “Reincarnation, the

Untrue Fact”.

9 Officiële opening hoofd-

kantoor, aanvang 15.00u.

augustus 2005

16-24 Les Pays Latins in

Naarden, met Radha
Burnier

september 2005

24 Studiegroep Geheime

Leer

oktober 2005

4-11The European School in

Naarden

15 Besturendag
22 Studiegroep Mahatma

Brieven

november 2005

12 Ledendag. Onderwerp
“globalisering”.

19 Studiedag Geheime Leer

december 2005

10 Studiegroep Mahatma
Brieven

Voor nadere inlichtingen over

genoemde activiteiten kunt u
contact opnemen met de T.V.N.:

020-6765672.



werk van de Meesters. In de sta-

tuten van het Centrum staan de

Doeleinden van het Centrum als

volgt omschreven: ‘het bevorde-

ren van universele broederschap

en vrede, geïnspireerd door de
hoogste menselijke waarden,

teneinde de wereld te dienen,

gezien vanuit het Ene Leven in

alle levende wezens’.

George Arundale werd het
eerste Hoofd van het Centrum.

Toen Dr. Annie Besant in 1933

overleed, nam Arundale in 1934

haar taak als Internationaal Presi-

dent van de Theosofische Vere-

niging over, en werd zijn vrouw,

Rukmini Devi-Arundale, Hoofd

van het Centrum. Zij bleef deze

functie vervullen tot aan haar

overlijden in 1986. Zij en haar
echtgenoot hebben het “Cen-

trum Huizen” zoals het toen

werd genoemd, talloze malen

bezocht.

Vervolgens kwam na een
korte interimperiode een di-

recte verbinding tot stand met

de Theosofische Vereniging in

Adyar en de daar wonende

Internationale Presidente, mw.
Radha Burnier. Zij werd Ere-

Voorzitster van het Bestuur van

het Centrum, met de titel Presi-

dent van het Internationaal

Theosofisch Centrum.
Ongeveer in dezelfde tijd dat

in 1925 ons Centrum in Naar-

den tot stand kwam, ontstond

ook het Krotona Centrum in

Ojai in Californië en niet lang
daarna Tekels Park in Engeland;

alle opgedragen aan het ideaal

van Universele Broederschap en

de geestelijke verheffing van de

mensheid, de ‘grote wees’, zoals
de Meester KH dat in een van

zijn Brieven aan de Heer Sinnett

heeft aangeduid. Het spreekt

vanzelf dat onze Internationale

Presidenten het Centrum in
Naarden vele malen hebben be-

zocht, uitgezonderd tijdens de

Tweede Wereldoorlog. Van 1940

tot 1945 heeft men de statuten

van de Stichting gewijzigd om
het Centrum voor inbeslagname

door de bezetter te behoeden.

Prof. Van der Stok, toendertijd

een lid van het bestuur, nam het

initiatief om onmiddellijk na de
oorlog de statuten weer in hun

oorspronkelijke vorm terug te

brengen.

Men besloot toen om speciaal

de internationale contacten van
het Centrum met de overige

landen in Europa te versterken.

In 1938 had George Arundale de

‘Link Officers Groep’ gestart:

‘Verenigd in een gezamenlijk
streven, probeert zij een echte

en dynamische Schakel te vor-

men tussen de betreffende lan-

den en de wereld als geheel, de

levende krachten van Eenheid
en Vrede uitstralend, met als

voornaamste doel de integratie

van Europa, en d.m.v. Europa de

integratie van de wereld’. De

Link Officers Groep van het
Centrum komt nog steeds ie-

dere maand bijeen en de deelne-

mers onderhouden contact met

z.g. ‘Links’ in landen over de ge-

hele wereld waar Afdelingen van
de Theosofische Vereniging ge-

vestigd zijn. Het internationale

aspect werd nog eens benadrukt

toen het Centrum de zetel werd

van de Europese Federatie van
Theosofische Afdelingen (EFTS).

Als gevolg daarvan hebben in de

recente jaren o.m. Italië en

Frankrijk hier hun Zomerscholen

gehouden, en nog heel recente-

lijk de Afdeling in IJsland.

Een honderdjarig bestaan

leent zich uitstekend om even

terug te kijken. Het is de moeite
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Agenda buitenland

juli-augustus 2005

30 juli t/m 6 augustus Enge-

land Zomerschool met de

internationale presidente

mw. Radha Burnier

september-november

2005

28 sept t/m 4 nov Krotona

School of Theosophy: Joy
Mills “Walking the Path to

Wisdom”: studie in The

Mahatma Letters. (6

weken)

november 2005

26 en 27 Parijs EFTS-seminar

Mahabaratha, Bhagavad

Gita

Voor nadere inlichtingen over

genoemde activiteiten kunt u
contact opnemen met de T.V.N.:

020-6765672.



waard om je te realiseren wat er
sinds de oprichting van de Euro-

pese Federatie in 1903 allemaal

heeft plaatsgevonden; een eeuw

die twee Wereldoorlogen heeft

gekend die de activiteiten van de
Theosofische Vereniging niet on-

beroerd hebben gelaten. Toch is

er altijd genoeg enthousiasme

geweest en hebben nieuwe toe-

gewijde leden het werk van het
Centrum voortgezet. Het is al-

tijd een komen en gaan geweest,

evenals dat het geval is in ons

Internationale Hoofdkwartier

Adyar in India. Sommige wer-

kers blijven enkele maanden tot

enkele jaren, anderen blijven een

leven lang.

Maar ook voor het Centrum

zijn de tijden veranderd. Lange
tijd waren de activiteiten van het

Centrum gericht op het werk

van de Theosofische Vereniging

en enkele groepen die er nauw

mee verbonden waren, zoals de
Tafelronde, de Vrij-Katholieke

Kerk, de Internationale Orde

der Gemengde Vrijmetselarij

“Le Droit Humain” en de Esote-

rische School van Theosofie. Nu
worden onze gebouwen ook

verhuurd aan groeperingen die

gelijkgestemde idealen hebben

als de Theosofische Vereniging

en die bereid zijn de regels die
voor het terrein gelden te ac-

cepteren. Het Centrum wordt

door ons als een Ashram be-

schouwd, d.w.z. dat op het ter-

rein alleen vegetarische maaltij-

den worden verstrekt, er niet

gerookt wordt en geen alcoho-

lica mogen worden gebruikt.

Gelukkig zijn er genoeg spiritu-

ele groepen die deze voorwaar-

den zonder aarzelen willen ac-

cepteren en die het als een

voorrecht beschouwen om op

ons terrein hun activiteiten te

mogen organiseren. De huur die
dit het Centrum oplevert is no-

dig om de vele onderhoudskos-

ten van de gebouwen en het ter-

rein te kunnen opbrengen.

Het ligt in de bedoeling het
studiekarakter van het Centrum

in de nabije toekomst te verbe-

teren, o.m. door de boeken van

de bibliotheek in te voeren in de

computer en het boekenbezit
geheel up-to-date te maken, zo-

dat deze voor studiedoeleinden

kan worden gebruikt.

Bij het onderhoud van het

grote terrein krijgt het Centrum
veel hulp van de Bos- en Tuin-

groep, die iedere maand gedu-

rende een weekend met een

kleine groep enthousiaste jon-

geren bezig is een aantal belang-

rijke klussen te klaren. Een

up-to-date machinepark staat

hen daarbij ten dienste. De

weelde dat zoals vroeger twee

professionele tuinlieden het hele
jaar doende waren om de tuin

op orde te houden, behoort de-

finitief tot het verleden. De kos-

ten daarvoor zijn niet meer op

te brengen.
Ons Centrum vormt met de

Centra Tekels Park in Camberley

(Engeland), en het Centrum

Kreivila in Finland een van de

weinige theosofische centra in
Europa. Een belangrijke aan-

winst voor het Centrum was de

bouw van het nieuwe logeerge-

bouw ‘Crystal House’, met daar-

bij het aangrenzende restaurant
‘Crystal Hall’. Deze worden nu

intensief voor onze eigen activi-

teiten en door hurende groepen

gebruikt. De maaltijden worden

door een cateringbedrijf van bui-

ten bereid. Het spreekt vanzelf

dat de supervisie en het onder-

houd van al deze gebouwen van

de weinige permanente bewo-

ners van het Centrum de nodige
tijd en aandacht vraagt, daar al

het werk door vrijwilligers

wordt gedaan.

Als werkers in ons Centrum

dienen we ons voortdurend af te
vragen wat de Stichters voor

ogen stond, echter niet uit nos-

talgische overwegingen. H P Bla-

vatsky heeft al gezegd dat Theo-

sofie alles van doen heeft met
gezond verstand. Theosofen zijn

zeker geen dromers in de ge-

wone betekenis van het woord;

wellicht zijn we idealisten. Maar

deze idealen gaan uit van de
hoogste beginselen zoals deze

door de Eeuwige Wijsheid of

Theo-Sophia zijn verwoord. Ide-

alen echter die nog lang niet zijn

gerealiseerd. Dit neemt niet weg
dat wij deze idealen in ons hart

koesteren en ze in praktijk pro-

beren te brengen.

Als leden van de Theosofische

Vereniging in Nederland zijn wij
allen verantwoordelijk voor het

goed functioneren van het Inter-

nationaal Theosofisch Centrum

in Naarden, ook al gezien het

feit dat de Weekends, Seminars
en de Zomerschool van de Ne-

derlandse Afdeling daar worden

gehouden, op een prachtig ter-

rein in een heel rustieke omge-

ving. Slechts door een gezamen-

lijke inspanning zullen we ons

Centrum in stand kunnen hou-

den en zelfs kunnen verbeteren,

om het aan zijn oorspronkelijke

doel te laten beantwoorden.
Alleen een enthousiast team van

werkers zal daartoe in staat zijn.

Laten we ons daarvoor inzetten,

ieder op zijn eigen wijze, er op

vertrouwend dat de positieve
geestelijke krachten ons daarbij

behulpzaam zullen zijn.

Paul Zwollo
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In memoriam

Henk Spierenburg

In de ochtend van 5 maart 2005,

de dag dat Henk Spierenburg

een lezing voor ons zou houden
op het Internationaal Theoso-

fisch Centrum in Naarden, met

als titel: “De techniek van Inwij-

ding volgens Proclus en Bla-

vatsky”, is hij een Hoger Leven
ingegaan. Op 11 maart is zijn

stoffelijk lichaam gecremeerd.

Henk had twee hobby´s, nl.

theosofie en muziek. Vanaf zijn

14e jaar heeft hij zich verdiept in
theosofie en zoals hij zelf aangaf,

vooral de geschriften van H.P.

Blavatsky, meer dan 10.000 pa-

gina´s, hadden zijn interesse.

Hij heeft een aantal boeken
samengesteld over Blavatsky,

waaronder:

H.P. Blavatsky on the Gnostics;

The Vedanta Commentaries

of H.P. Blavatsky;
The Veda Commentaries of

H.P. Blavatsky;

The Buddhism of H.P. Bla-

vatsky;

The Inner Group Teachings of
H.P. Blavatsky;

Astrology of a Living Universe;

The New Testament Com-

mentaries of H.P. Blavatsky.

Andere boeken van zijn hand
zijn:

De Philonische Geheime Leer;

T. Subba Row Collected Wri-

tings;

Avadhuta Gita;
De Pelgrimstocht van de Ziel;

Over 25 Incarnaties van de

Dalai Lama.

Henk was een vraagbaak voor
velen, was altijd bereid lezingen

te geven en hij was befaamd om

de uitgebreide hand-outs die

daarbij hoorden.

Behalve de lezingen die hij gaf
was hij ook vele jaren een graag

geziene gastdocent in Leiden, bij

de leerstoel Metafysica in de

geest van de Theosofie.

Henk was een sociaal bewo-

gen mens, die zich steeds be-

trokken bleef voelen bij de min-

der bedeelden in de

samenleving.

Wij zullen zijn specifieke ge-

voel van humor missen.

Wies Kuiper, voorzitter

Bericht van de European

Federation of the Theo-

sophical Societies

De komende periode zal de in-

ternationale presidente mevr.

Radha Burnier de volgende bij-

eenkomsten in Europa bezoe-

ken:
12-16 juli Kreivilä (Zweedse zo-

merschool)

16-17 juli Kreivilä (werkers

workshop)

17-22 juli Kreivilä (Finse zomer-

school)

25-28 juli Estonia (Zomerschool

van Estonia)

30 juli tot 6 augustus Engeland

(zomerschool)
17-24 augustus Nederland,

Naarden (zomerschool Pays La-

tins)

29 augustus tot 4 september

Portugal.
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Geleidelijk aan leert het Zelf, dat vrij is, permanent en niet
aan verandering onderhevig, om op te houden zich te identifi-

ceren met de werelden van verschijnselen door zich steeds
meer zelf te verwerkelijken en te bepalen naarmate de gees-

telijke vermogens meer volledig uitdrukking vinden.
Dit is de evolutionaire fase van het kosmische proces.

Corona Trew en E. Lester Smith
editors of This Dynamic Universe, p. 121



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 tot 17.30 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend. Prijswijzigingen voorbehouden. Fondslijst op aanvraag.

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

Reïncarnatie in kaart gebracht
Door John Algeo
158 blz., paperback

ISBN 90 6175 063 6 Prijs € 10,50

In deze logisch opgebouwde verkenning van het idee dat mensen
vele levens hebben bespreekt John Algeo enkele van de meest

gestelde vragen.
De auteur zal een studieweek over dit onderwerp leiden van 6 t/m

13 juli op het Theosofisch Centrum in Naarden. Titel van de
studieweek “Reincarnation: The Untrue Fact”.

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.

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.
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