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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 speci  eke 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 

worden gemaakt 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 strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk 
lid van de Theosophical Society ernstig om 

deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 

handhaven en ernaar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

 rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theoso  sche 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 aange-
sloten 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 bijeen 

willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden 
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 Waarheid 
gevonden kan worden door studie, door re  ectie, door zuiverheid van leven en 

door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moei-
te waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. 

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 moeten 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 om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om 

Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren. 
Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theoso  e is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theoso  e 

biedt een  loso  e die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie 
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. Theoso  e geeft de wereld 
de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te Ieren de Geest te zien als 
zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan. 

Theoso  e verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen 
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 Theoso  sche Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen 
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. 
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De adept en de discipel
– Radha Burnier

J. Krishnamurti deed eens de volgen-
de verbazingwekkende uitspraak:
‘De goeroes vernietigen de discipelen
en de discipelen vernietigen de goe-

roes’.

Sommigen vatten dit op als een grapje,
anderen stonden perplex. Maar in veel
landen wil de traditie dat er tussen de
ware spirituele Leraar en de serieuze
discipel een heel nauwe band bestaat –
nauwer dan die van een liefhebbende
vader en een toegewijde zoon. Deze
relatie wordt gedurende een bepaald
aantal jaren op de proef gesteld wan-
neer de discipel in de gaten gehouden
wordt door de Leraar en als hij ge-
schikt bevonden is, wordt hem het gro-
te voorrecht vergund van een nauwere
innerlijke band. Dus wat kunnen wij
hieruit begrijpen, vooral in een tijd-
perk waarin er een overvloed is aan
goeroes, waarin ‘moeders’ veelge-
vraagd zijn en allerlei soorten mensen
beweren dat ze leraren zijn?

Wij gebruiken het woord ‘adept’ hier
en niet ‘goeroe’, omdat een goeroe een
leraar is op ieder gebied – muziek of
elektronica, gymnastiek of bijbeltek-
sten. Maar een adept is niet zo’n in-
structeur in seculiere en profane on-
derwerpen. Het woord ‘adept’ verwijst
naar iemand die extreem vaardig is –
een expert, niet op het gebied van ge-
wone kunst of nijverheid, filosofie of
wetenschap, maar in de levenskunst en

Theosofia 108/5 � oktober 2007 179



de levenswetenschap. De twee zijn
nauw verbonden, want alleen door le-
venskunst te leren ontdekt een aspirant
dat de sluier voor zijn ogen wegge-
haald wordt en kan hij de geheimen en
wonderen van het leven leren kennen.

Om levenskunst te beoefenen moe-
ten bepaalde essentiële eigenschappen,
normaliter geassocieerd met de kun-
sten, deel gaan uitmaken van het dage-
lijks leven – schoonheid, harmonie, een
gevoel voor proportie, enzovoort. Veel
mensen stromen samen bij zogenaam-
de goeroes, omdat zij iets willen – een
kruk, spirituele voordelen, zegeningen,
verlossing van de druk van het leven,
de problemen van de zakenwereld of
van het leed, veroorzaakt door een
slechte gezondheid. Discipelen geloven
dat, als ze maar genoeg betalen, het de
goeroe naar de zin maken en hem ge-
hoorzamen, dat ze dan geestelijke
vooruitgang zullen boeken. De dienst-
baarheid van discipelen draagt ertoe
bij de goeroes te vernietigen door hen
zich superieur en machtig te laten voe-
len. De goeroes buiten de discipelen
uit met aanbiedingen van spirituele be-
loning, terwijl zij zelf materiële ge-
schenken ontvangen zoals privé-vlieg-
tuigen, luxe wagens, huizen en andere.

De echte adept is volkomen anders.
Hij leeft in een andere wereld waar
deze materiële of psychologische be-
vredigingen geen plaats of relevantie
hebben. De adepten zeggen: ‘Kom uit
uw wereld in de onze.’ Hun wereld ver-

schilt geografisch misschien niet veel
van de onze; men hoeft niet naar de
Himalaya of naar Tibet te gaan om een
echte spirituele leraar te vinden. Het is
de wereld van hun bewustzijn die an-
ders is, omdat het een wereld is van
volkomen vrijheid van het zelf, een we-
reld van eenheid en zuiverheid, van
wijsheid en liefde. Zij doen een beroep
op de discipel om een innerlijke wereld
binnen te gaan, gespeend van de ambi-
ties, afgunst, wreedheid en conflicten
die het mensdom teisteren.

Een adept schreef ‘De deur wordt
altijd geopend voor de juiste mens die
aanklopt.’ Deze deur leidt niet tot
meer bevredigingen, er ligt geen rijk-
dom aan de andere kant ervan, geen
hoge maatschappelijke positie of status
die bereikt kan worden. Door die deur
kunnen we niet ontkomen aan de pro-
blemen en de stress, omdat deze alle-
maal door onszelf teweeggebracht zijn;
wij veroorzaken het soort krachten die
leiden tot de toestand die wij als pro-
blematisch ervaren.

Maar wie klopt er dan? Kloppen is
niet zo gemakkelijk, want het betekent
dat er ware bezieling moet zijn. We be-
steden heel weinig aandacht aan over-
bekende maar waardevolle adviezen
zoals ‘Gij kunt niet tegelijkertijd God en
Mammon dienen’. Wij kunnen ons niet
aan deze wereld vastklampen en hopen
de wereld van de adepten binnen te
gaan, of een spelletje spelen tussen die
twee. Aankloppen betekent een vurig
verlangen hebben naar kennis, enthou-
siast zijn, in vuur en vlam staan om
wijsheid te ontdekken. De discipel
moet nagedacht hebben over het ont-
staan van lijden, waarom wij niet in
staat zijn in vrede te leven en andere
diepe vragen. Na diep nadenken over
dit soort onderwerpen moet hij althans
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De wereld van het bewustzijn van de
adepten is een wereld van volkomen
vrijheid van het zelf, een wereld van
eenheid en zuiverheid, van wijsheid

en liefde.



tot op zekere hoogte begrepen hebben
welke waarden reëel zijn en welke vals.

Aldus is het niet de leraar die de
deur opent. Geen ware adept kan mis-
leid worden of omgekocht om de poort
naar een hogere spirituele dimensie te
openen. De deur wordt geopend voor
de discipel door zijn eigen daden, door
wat hij denkt en voelt ten opzichte van
alle levende wezens op deze aarde.
Deze daden maken de energieën vrij
om voorwaarden te scheppen die hel-
pend of belemmerend zijn. Het univer-
sum wordt bestuurd door onverander-
lijke wetten die, anders dan menselijke
wetten, niet ongestraft overtreden kun-
nen worden. Er zijn wetten die weten-
schappers kennen en andere waar zij
weinig van af weten, maar waarvan de
adepten volledige kennis hebben. Deze
wetten zijn juist de basis van manifes-
tatie. Ons wordt verteld dat als de con-
dities van het universum zelfs maar in
de kleinste graad zouden veranderen,
dat dan het universum beëindigd zou
kunnen worden. Er is een volmaakt
evenwicht van krachten die werken on-
der de wetten van het universum. Daar
de dingen onderworpen zijn aan deze
universele wetten, is er geen andere
optie voor de spirituele zoeker dan te
werken en heilzame voorwaarden te
scheppen voor zichzelf. Niemand an-
ders kan het voor hem doen.

Anders dan de valse goeroes zeggen
de ware adepten ‘Vervul de voorwaar-
den’. Zulke leraren lijken misschien
streng, maar zij zijn wel echte weldoe-
ners. De goeroes die zeggen, ‘Doe wat
je wil; je komt bij mij in een goed blaadje
als je jezelf aan mij wijdt’, misleiden de
discipelen.

Laat ons eens luisteren naar de
woorden van een Meester die zei,
‘Wees zuiver en resoluut op het pad der
rechtvaardigheid (zoals bepaald in onze

regels). Wees eerlijk en onzelfzuchtig,
vergeet jezelf om slechts het goede in
andere mensen te gedenken’. Hij die
zulk soort advies opvolgt trekt de
aandacht van een adept. Ons wordt
verteld dat, als een verlichte adept
naar onze wereld kijkt, deze donker en
somber is, maar hier en daar schijnt er
licht uit het bewustzijn van degenen
die zuiver en onzelfzuchtig zijn, die
hun eigen belangen vergeten ter wille
van anderen. De adepten hebben er
herhaaldelijk op gewezen dat alleen
innerlijke affiniteit een aspirant dicht
bij hen kan brengen. Rechtvaardigheid
en onzelfzuchtigheid zijn
noodzakelijke vereisten om hun deur
te bereiken en aan te kloppen.

Hoe is de adept een expert gewor-
den? Niet door wat goed geluk ge-
noemd wordt, want er bestaat goed
geluk noch slecht geluk in een univer-
sum dat bestuurd wordt door onveran-
derlijke wetten. De adept is ‘de zeldza-
me bloeiwijze (”the rare efflorescence”)
van generaties zoekers’. In leven na le-
ven hield hij zich bezig met de vraag
naar het doel en de aard van het leven.
Het leven van de Boeddha geeft aan
dat hij in vele incarnaties worstelde om
achter de waarheid te komen. Hij
maakte zelfs zijn eigen leven tot offer
en toen bereikte hij verlichting. De
geest van verlichting – geen imitatie of
herhaling – is van het grootste belang
en dientengevolge doceerde de Heer
Boeddha, ‘Wees een lamp voor uzelf.’
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Om verlicht te worden moet men be-
reid zijn om de ‘verstandige overwe-
gingen van de wereld’ af te zweren en
‘de innerlijke impuls’ van zijn ziel te
volgen. Nadat hij er hard voor gewerkt
heeft, begint een adept in te zien, te
voelen en te leven in de bron zelf van
alle fundamentele waarheden. Zijn be-
wustzijn is één met alle leven, dus hij
kent alle dingen in hun essentie en
hoeft geen moeite te doen om onder-
scheid te maken tussen het werkelijke
en het onwerkelijke. Vandaar dat een
ware leraar discipelen nooit aanmoe-
digt om hun wereldse begeerten te vol-
gen, noch belooft hij beloningen. De
Adept onderwerpt ook nooit een ander
aan zijn wil, zoals zij doen die het ‘lin-
ker’ pad volgen.

De hele levensrivier stroomt in één
richting – die Krishnamurti het ‘ontwa-
ken van intelligentie’ noemde. Evolutie
is een ontwikkeling van het lichaams-
organisme om de eigenschappen van
het bewustzijn in staat te stellen op te
bloeien tot opperste intelligentie. Daar
de Adept zich volledig bewust is van
deze doelstelling, doet hij het bewust-
zijn van een discipel op geen enkel mo-
ment teniet door het beperkingen op
te leggen of blinde gehoorzaamheid te
eisen. Hij wijst de weg, maar verwacht
dat ieder mens handelt zoals hijzelf
denkt dat goed is, dat hij voor zichzelf
verantwoordelijk is, terwijl hij des-
noods leert door zijn fouten, als dat zo
moet zijn. Aldus ontwikkelt zich de in-

telligentie van de discipel en groeit zijn
onderscheidingsvermogen. Hij houdt
op afhankelijk te zijn. In de begintijd
van de Theosophical Society zei een
Adept: ‘Wij geven raad, maar bevelen
nooit.’ Al diegenen die de aard van spi-
rituele vooruitgang begrijpen volgen
dat voorbeeld, zij discussiëren, leggen
dingen uit, maar zeggen nooit wat
iemand anders wel of niet zou moeten
doen. Eén van hen schreef, ‘Vanuit een
misplaatst idee over ons systeem kijken
en wachten chela’s op bevelen, waarbij
ze kostbare tijd verspillen die gevuld zou
moeten worden met persoonlijke inspan-
ning.’

Een heel belangrijk feit dat een disci-
pel moet leren is dat alles wat hij aan
leringen, advies of kennis ontvangt, als
trust bewaard moet worden voor het
welzijn van andere mensen en levende
wezens. Wij moeten geven zoals wij
hebben ontvangen. Wij kunnen niet
wachten tot wij volledig verlicht zijn,
vóórdat wij gaan delen. Wat we ook
hebben in het nu, moeten wij delen.
Daar al het ware leren bedoeld is voor
de hele wereld, is er geen plaats voor
persoonlijke trots of arrogantie op het
spirituele pad. Affiniteit met een Le-
raar die geen favorieten heeft en die
grenzenloze liefde belichaamt, vraagt
om iets van diezelfde geest in de disci-
pel die de waarheid moet zoeken om-
wille van die waarheid, niet omdat zij
afkomstig is van ‘mijn leraar’. Zoals
één Adept zei, ‘Leer veeleer loyaal zijn
aan het idee dan aan mijn arme ik.’ Het
enige doel waarnaar we moeten stre-
ven is de verbetering van de toestand
van de mensheid door het verspreiden
van waarheid.

Hoe begint iemand zichzelf te trai-
nen om een discipel te worden? Boos-
heid, lust en illusie zijn de drie grote
vergiften die geëlimineerd moeten
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worden uit zijn natuur. Een Adept ad-
viseerde, ‘Pas dus op voor een onvrien-
delijke instelling, want die zal opspringen
als een hongerige wolf op uw pad, en zal
de betere eigenschappen van uw natuur
opschrokken.’ Laten we niet proberen
uit te vinden wat er mis is met andere
mensen of onaardige gevoelens koes-
teren, ‘zelfs niet tegen een vijand of
iemand die ons onrecht aangedaan
heeft’. Laten we niet oordelen over an-
deren. De standaard in de spirituele
wereld verschilt van die in de wereld
van gewone mensen. ‘Een eerlijke
schoenpoetser is even goed als een eer-
lijke koning.’ Een spiritueel persoon
beziet alle wezens met affectie, met
begrip en met een helder inzicht in hun
hele verleden, heden en toekomst. Hij
geeft weinig om de uiterlijke persoon –
de kleren die hij draagt enzovoort.
Waar het om gaat is de innerlijke toe-
stand, hoe zuiver die is. ‘Een immorele

straatveger staat hoger en verdient eerder
vergeving dan een immorele keizer’. De
arme straatveger heeft namelijk mis-
schien nooit de gelegenheid gehad om
moraliteit of deugdzaamheid te leren;
misschien is hem vanaf zijn kindertijd
geleerd te stelen om in leven te blijven.
Het leven van de discipel moet er na-
tuurlijk één zijn van strenge moraliteit,
een ‘dagelijkse overwinning op het zelf’.
Egoïsme, dat de vorm aanneemt van
lust, toont zichzelf als woede en is de
ernstigste belemmering voor het om-
vatten en begrijpen van waarheid en zij
moet worden uitgeroeid. ‘Hij die zich-
zelf overwint is groter dan hij die duizen-
den overwint in de strijd.’ De adept
heeft het zelf overwonnen; de discipel
moet zichzelf met hetzelfde werk be-
zighouden.

Uit: The Theosophist, februari 2004
Vertaling: A.M.I.
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Er wordt als grondstelling aangenomen dat …
de Ene Werkelijkheid achter en binnenin de hele natuur ligt

en haar de impuls geeft om te groeien, te ontwikkelen en
zichzelf te vermenigvuldigen -

een unitarische scheppende bron waaruit
de rijke gevarieerdheid aan vormen ontstaat.

Het is door het evolutionaire proces dat het Ene zich
manifesteert in deze talloze vormen en substanties,

maar tevens kan er worden opgemerkt dat in deze oneindigheid
van relaties alle delen de neiging hebben om samen te smelten

om harmonieuze gehelen te vormen.

Theosophical Society Pamphlet The Brotherhood of Man, p. 3



De schakel, de kern en de
nieuwe wereld
– John Algeo

Laten we eens op een algemene
manier kijken naar de drie termen
uit de titel van mijn voordracht: de
schakel, de kern en de nieuwe we-
reld.

Schakels

Deze bijeenkomst gaat over schakels.
Maar schakels zouden ook datgene
moeten zijn waar alle menselijke activi-
teit over gaat. De theosofie vertelt ons
dat het kosmische proces bestaat uit
drie onderling verbonden systemen van
materiële substantie, intellectueel
bewustzijn en spiritueel bewustzijn.

De geschiedenis van ieder van deze
systemen heeft twee fasen: involutie en
evolutie. Tijdens de eerste of involu-
tionaire fase worden wij stoffelijk
steeds dichter, intellectueel steeds
meer ingeperkt en spiritueel steeds
meer gefragmenteerd. Maar vervol-
gens wordt er, in elk systeem, een keer-
punt bereikt – het soort keerpunt dat
een ‘eucatastrofe’ genoemd wordt door
de filoloog J.R.R. Tolkien (de schrijver
van de thans populaire epische fanta-
sieroman In de ban van de ring). Een
‘eucatastrofe’ is etymologisch een
‘wending ten goede’ (uit het Grieks eu-
‘goed’, kata-, ‘omkeer’ en -strofe ‘wend-
ing’). Na die kosmische goede omme-
keer wordt materiële substantie ijler,

184 Theosofia 108/5 � oktober 2007

Dr. John Algeo is inter-
nationaal vice-president
van de TS en emeritus
hoogleraar aan de uni-
versiteit van Georgia in
de VS waar hij vele on-
derscheidingen ontving.
(Voordracht gehouden
op de bijeenkomst ter
gelegenheid van het
honderdjarig bestaan
van de Europese Fede-
ratie in juli 2003 te
Naarden)



intellectueel bewustzijn expandeert
verder en spiritueel bewustzijn verenigt
zich meer.

Ons spiritueel bewustzijn verenigt
zich meer door het proces van yoga.
Het Sanskriet woord yoga heeft dezelf-
de oorsprong als het Nederlandse
woord juk (het Engelse yoke). Een juk
koppelt een paar ossen aaneen als een
span. Om spiritueel verenigd te wor-
den, moeten wij schakels worden. Het
aaneenschakelen betekent de spiritu-
ele evolutie van de wereld bevorderen.
Op die manier neemt de Europese Fe-
deratie deel aan de evolutionaire voor-
uitgang van de wereld en helpt zij deze,
door de schakels tussen de deelnemen-
de secties en de leden en tussen zich-
zelf en de rest van de theosofische we-
reld te versterken.

De kern

Het hoofddoel van de TS is het vor-
men van een kern binnen de universele
mensenfamilie. Kernen zijn geen grote
dingen. Een kern kan heel klein zijn,
maar heel belangrijk. De TS is een re-
latief kleine groep en is vanaf het begin
ook altijd bedoeld om dat te zijn.

Maar zoals mw H.P. Blavatsky (hier-
na: HPB) aan het einde van haar leven
zelf opmerkte in De Sleutel tot de Theo-
sofie, de Vereniging heeft een buiten-
proportionele invloed gehad in verge-
lijking met haar grootte. Wij herken-
nen die invloed in de kunst, in muziek,
literatuur, onderwijs, mensen- en die-
renwelzijn, staatsmanschap en in veel
andere dingen.

Maar als we de Maha Chohan moe-
ten geloven heeft onze kleine kern een
nog grotere rol te spelen op het we-
reldtoneel. Want de Maha Chohan zou
gezegd hebben dat ‘de Theosofische
Vereniging gekozen was als de hoeksteen,
het fundament voor de toekomstige reli-

gie van de mensheid’. De ‘religie’ waar-
over de Maha Chohan spreekt is denk
ik niet religie in de zin van een kerk of
een tempel, van geschriften of van
priesters. Ik vermoed eerder dat het
religie is in de zin van ‘dharma’ (een
woord dat vertaald wordt als ‘religie’ in
het motto van de Theosofische Vereni-
ging). Dat wil zeggen, de Theosofische
Vereniging werd gekozen als hoek-
steen, als fundament voor het dharma
van de mensheid. En dat dharma is wat
de toekomstige mensheid zal beschou-
wen als van ultieme waarde en als es-
sentieel voor onze natuur.

Te dienen als de hoeksteen of het
fundament van zulk dharma is inder-
daad een grote roeping, en als wij soms
ontmoedigd raken over onze langzame
vooruitgang en het beperkte succes van
onze pogingen, moeten wij bedenken
dat kernen kleine dingen zijn – maar
dingen die, op de juiste tijd, diepgaan-
de effecten kunnen hebben. Door ons
met elkaar te verbinden, vormen wij de
kern van de Theosofische Vereniging.
En door die kern te vormen, dragen
wij bij aan de transformatie van de
mensheid tot wat haar essentiële, kern-
karakter is – haar dharma.

De nieuwe wereld
Meester KH schreef aan de heer Sin-
nett in de (chronologische) Mahatma
Brief 18:

‘En wij zullen doorgaan met dat perio-
dieke werk van ons; we zullen ons niet
laten tegenwerken bij onze filantropische
pogingen tot de dag dat de grondvesten
van een nieuw vasteland van denken (“a
new continent of thought”) zo stevig ge-
legd zijn dat geen enkele tegenwerking…
succes heeft.’ (Zie De Mahatma Brieven,
blz 58)

Vandaag de dag zijn er veel aanwij-
zingen dat de wereld op het punt staat
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een grote nieuwe verandering te on-
dergaan, een verandering vergelijkbaar
met het oprijzen van een nieuw conti-
nent. Zulke grote veranderingen ge-
beuren niet bij toeval. Zij doen zich
voor volgens plan, en zij zijn het gevolg
van ‘periodiek werk’, van ‘filantropi-
sche pogingen’ door de Grote Zielen
van deze wereld om de tegenwerking
van onwetendheid het hoofd te bieden.
De stichting van de Theosofische Ver-
eniging was een deel van dat ‘periodie-
ke werk’, en de Vereniging heeft daar-
om een bijdrage te leveren bij het hel-
pen met het leggen van de fundamen-
ten van dat ‘nieuwe continent van den-
ken’ en wel zo stevig dat onwetende
tegenwerking nooit de overhand zal
krijgen.

De theosofische traditie stelt dat de
mensheid op dit moment evolueert
naar een zesde grote fase in onze glo-
bale ontwikkeling. In dat komende zes-
de stadium zal de dominantie van ons
denkvermogen, gericht op het uiterlijk
en de zintuigen, vervangen worden
door sturing door een innerlijk en
intuïtief bewustzijn. Dat innerlijke,
intuïtieve bewustzijn ziet verbanden
tussen alle dingen, het is een spiritueel
bewustzijn dat onder de oppervlakte
van de dingen gaat naar de kern van de
realiteit der dingen; het is een getrans-
formeerd denkvermogen dat verblijft

in een nieuwe wereld, een nieuw conti-
nent van denken, waar onwetendheid
voor altijd verdreven wordt door het
licht van rechtstreekse kennis. De
mensheid hiertoe te brengen, naar
haar zesde stadium, is het werk van de
Grote Zielen van onze soort. En de
Theosofische Vereniging werd opge-
richt om aan hun werk bij te dragen.

Leden van de Theosofische Vereni-
ging worden opgeroepen om zich aan-
een te scharen, om een kern te vormen
van de universele broederschap van de
mensheid, en te helpen bij het leggen
van de hoeksteen, bij het bouwen van
de stevige fundamenten van een nieuw
continent van denken – een nieuwe
wereld. Dat is de essentie van de bood-
schap die ons gebracht wordt door H.P.
Blavatsky. Laat haar over deze zaak
spreken in haar eigen woorden (verwij-
zingen zijn naar H.P. Blavatsky Col-
lected Writings 9:241-8; 11:161-9;
13:171-5 Theosophical Publishing
House, Wheaton, IL., 1974, 1973,
1982).

HPB vertelt ons dat het verbinden in
onszelf moet gebeuren, zich dan moet
uitbreiden tot diegenen in de wereld
rondom ons en zich vandaar moet ope-
nen voor de hogere werelden. Maar
eerst moet ieder van ons beginnen met
het vormen van de schakels binnenin
onszelf. U en ik hebben een persoon-
lijke verantwoordelijkheid om het pro-
ces van verbinden op te starten. HPB
schreef (9:242), ‘Het vermenigvuldigen
van lokale centra zou een eerste zorg
voor u moeten zijn en ieder mens moet
ernaar streven een werkcentrum te zijn.
Wanneer zijn innerlijke ontwikkeling een
bepaald punt heeft bereikt, zal hij vanzelf
diegenen waarmee hij contact heeft on-
der dezelfde invloedssfeer aantrekken; er
zal zich een kern vormen waaromheen
zich andere mensen zullen verzamelen,
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waardoor een centrum gevormd wordt
van waaruit informatie en spirituele in-
vloed uitstralen en waarheen hogere in-
vloeden gericht worden.’

Dat is een heel interessante en be-
langrijke bewering. HPB zegt hiermee
wat wij eigenlijk moeten doen en hoe
we dat moeten doen. Laten we dus
goed kijken naar ieder deel van deze
bewering.

HPB begint met wat we moeten
doen: ‘Het vermenigvuldigen van plaat-
selijke centra zou een eerste zorg voor u
moeten zijn.’ Verscheidene dingen in
die bewering zijn opmerkelijk. Ten eer-
ste dat een toename van het aantal
lokale centra hoge prioriteit heeft. Die
prioriteit is een natuurlijk uitvloeisel
van het eerste doeleinde van de Theo-
sofische Vereniging, om een kern te
vormen van de universele broeder-
schap der mensheid. Wij kunnen de
door het eerste doeleinde beoogde
kern alleen vormen als we contact met
elkaar hebben. Zulk contact vraagt om
het bestaan van lokale centra waar wij
onderling contact kunnen hebben met
onze mede-theosofen.

Lokale centra zijn niet noodzakelijk
van meet af aan georganiseerde groe-
pen, met functionarissen, program-
ma’s, een plaats van samenkomst, sta-
tuten en zo meer. Zo’n organisatie kan
goed zijn en is ook nodig in een be-
paald stadium van ontwikkeling. Maar
het lokale centrum bestaat bovenal uit
mensen die bij elkaar komen en die,
door bij elkaar te komen, verbindingen
met elkaar vormen die bijdragen aan
de vorming van de kern van de Vereni-
ging. Tegenwoordig kan dat samenko-
men plaatsvinden via het internet. Als
een plaatselijk of elektronisch centrum
juist gevormd is zal het vanzelf uit-
groeien tot een georganiseerde struc-
tuur.

Maar hoe moet een lokaal centrum
gevormd worden? Wij kunnen de korte
bewering, hierboven aangehaald, lezen
als de aanwijzingen van HPB in zeven
stappen, waardoor een volledig ontwik-
keld centrum ontstaat en de geëigende
taken uitvoert. Laten we daarom één
voor één zeven delen van deze bewe-
ring bekijken.

1. ‘Het vermenigvuldigen van lokale
centra zou een eerste zorg voor u moeten
zijn’. De vorming begint in onze ge-
dachten. HPB zegt dat wij zo’n forma-
tie ‘voorin ons denkvermogen’ moeten
houden. Zowel HPB als Annie Besant
hebben benadrukt dat alle handeling in
de wereld begint als een intentie, een
wilshandeling, aanvankelijk innerlijk in
onze gedachten gerealiseerd en daarna
uiterlijk in de wereld. Denken is een
heel machtige kracht; zoals de Meester
KH schreef, ‘Gedachten zijn dingen.’
Gedachten zijn ook een energie die er
voor kan zorgen dat er werk in de we-
reld gedaan wordt.

Wij hebben het hier natuurlijk niet
over alleen maar wensdenken, wat
Ravi Ravindra genoemd heeft ‘nish-
karma kama’. Die zinsnede is natuur-
lijk een woordgrapje over wat Krishna
Arjuna aanraadde, namelijk dat zijn
handelwijze ‘nishkama karma’ moest
zijn, hetgeen betekent ‘handelen zon-
der begeerte’. Handeling zonder be-
geerte (nishkama karma) is handeling
die niet geconditioneerd wordt door
uiterlijke omstandigheden, maar die
veeleer een uitdrukking is van onze
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eigen innerlijke natuur of svadharma.
Dat is het soort handeling die wij allen
moeten verrichten, en het tegenover
gestelde is iets dat wij allemaal moeten
vermijden, namelijk een motiverende
impuls hebben die wij nooit in praktijk
brengen. Dat is wensdenken zonder
actieve realisatie, oftewel nishkarma
kama, ‘begeerte zonder handeling’.
Onze intenties, gedachten en motiva-
ties moeten in actie worden omgezet.
Actie moet echter nooit willekeurig
zijn, maar moet gebaseerd zijn op on-
derscheidende intentie, een overwe-
ging in ons denken. Dus wij moeten
ons richten op het doel van het ontwik-
kelen van lokale groepen als een be-
langrijke overweging.

2. ‘En iedereen moet ernaar streven
een werkcentrum te zijn in zichzelf’. De
overweging die een intentie vormt be-
gint in ons te ontstaan. Dus moeten
wij, terwijl wij de eerste stap zetten van
het overwegen van een intentie, verder
gaan naar de tweede stap: wij moeten
er allemaal naar streven een werkcen-
trum te zijn in onszelf. U en ik moeten
centra worden van theosofisch werk.

Hoe we dat moeten doen is geen ge-
heim. Er zijn drie aspecten aan een
theosofisch leven: studie, meditatie en
dienstbetoon (‘study, meditation and
service’). Om een werkcentrum in ons-
zelf te zijn, moeten wij allereerst de
grote waarheden van de theosofie be-
studeren, zoals die waarheden uitge-

drukt zijn in de geschriften van hen die
onze gidsen zijn in dat werk: de Ma-
hatma’s, H.P. Blavatsky, H.S. Olcott,
Annie Besant en anderen die deze
waarheden bestudeerd en geleefd heb-
ben. Maar het heeft geen zin om alleen
intellectueel kennis te nemen van deze
waarheden; wij moeten ze tot een deel
van ons leven maken – wij moeten ze
internaliseren zodat het geen feiten
buiten ons zijn, maar in plaats daarvan
levende principes in ons. Het proces
van het internaliseren van de waarhe-
den is meditatie.

Maar een ‘werkcentrum’ in onszelf
zijn houdt daar niet bij op. Wij maken
contact met de grote waarheden buiten
onszelf door studie; wij maken ze een
deel van onszelf door meditatie; en
dan moeten wij ze teruggeven aan de
wereld door ze in praktijk te brengen
door dienstbetoon. Er zijn evenveel
vormen van dienstbetoon als er diena-
ren zijn. Dienstbetoon is het leiden van
ons leven in de wereld volgens de grote
waarheden. Terwijl wij die drie aspec-
ten – studie, meditatie en dienstbetoon
– in ons leven in praktijk brengen, be-
ginnen wij een ‘werkcentrum’ in ons-
zelf te worden.

3. ‘Wanneer zijn innerlijke ontwikke-
ling een bepaald punt bereikt heeft, zal
hij vanzelf diegenen aantrekken met wie
hij in contact is binnen dezelfde in-
vloedssfeer’. Spirituele vooruitgang is
als vooruitgang in iedere andere vaar-
digheid of vermogen, doordat het een
heleboel hard werk vereist, vaak zon-
der veel tekenen van succes. Maar bij
het ontwikkelen van iedere vaardig-
heid – lopen als we peuters zijn, fiet-
sen, typen, een gedicht uit het hoofd
leren, een raadsel oplossen – komt er
een moment dat er iets ‘klikt’, en na
die ‘klik’, ‘hebben we het’. We hebben
het misschien niet perfect – we struike-
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len nog wel eens bij het lopen, we val-
len van de fiets, maken een typefout
enzovoort – maar we zijn een kritiek
punt gepasseerd. Daarna gebeuren er
dingen die voordien niet mogelijk wa-
ren.

Wanneer wij onze innerlijke ontwik-
keling op een bepaald punt brengen,
gaan anderen om ons heen geheel on-
bewust ons in een nieuw licht zien. Als
zij er zelf klaar voor zijn, zullen zij re-
soneren op ‘dezelfde invloedssfeer’ die
ons gevormd heeft. Natuurlijk reageert
ieder mens op een unieke, persoonlijke
manier op die invloedssfeer. Wij zijn
geen klonen van elkaar, maar indivi-
duen. Ofschoon geen twee sneeuw-
vlokken hetzelfde zijn, is iedere
sneeuwvlok de realisatie van hetzelfde
onderliggende kristalpatroon. Dus zal
ieder mens die wordt aangetrokken
door dezelfde invloedssfeer daardoor
op een andere manier beïnvloed wor-
den, maar zodanig dat er eenheid ten
grondslag ligt aan de verschillen.

4. ‘Er zal een kern gevormd worden’.
Wanneer gelijkgestemden met geza-
menlijke interessen en aspiraties en
met elkaar verbonden in hun bedoe-
lingen bijeen komen, vormen zij een
kern. Naast hun aparte, individuele
identiteiten hebben alle normale men-
sen collectieve identiteiten die zij delen
met anderen. Die identiteiten omvat-
ten onder meer hun gezin, hun beroep,
hun vrienden, hun gemeente, hun land,
de gehele mensheid en alle levende
wezens.

De grootste leraar van Oost Azië,
Confucius, leerde dat wij om harmonie
te scheppen moeten beginnen met het
cultiveren van onszelf. Dat wil zeggen,
door zelf-transformatie of, zoals HPB
het formuleert, er naar te streven een
werkcentrum in onszelf te vormen.
Vervolgens, doceerde Confucius, moe-

ten wij ons gezin in het gareel hebben;
daarna ervoor zorgen dat de staat goed
bestuurd wordt; tenslotte moeten wij
vrede in de wereld brengen. Er kan
geen vrede in de wereld zijn als staten
slecht bestuurd worden; staten kunnen
niet goed bestuurd worden als gezin-
nen wanordelijk zijn; en gezinnen kun-
nen niet goed op orde  worden als de
gezinsleden zichzelf niet goed ontwik-
keld hebben. HPB vertelt ons dat wij
dan ook moeten beginnen met ernaar
te streven een werkcentrum in onszelf
te zijn, dan volgt groepsharmonie van-
zelf: ‘er zal een kern gevormd worden’.

5. Die kern zal er één zijn ‘waarom-
heen andere mensen zich zullen scha-
ren’. Aanvankelijk zal die kern heel
klein zijn – alleen onszelf en die paar
anderen die aangetrokken werden
door dezelfde invloedssfeer. Maar een
kern is als een magneet: zodra hij een-
maal gevormd is, ‘zullen anderen zich
eromheen scharen’. De Theosofische
Vereniging is begonnen als een handje-
vol mensen in New York in 1875, en
ook die bleven er niet allemaal bij.
Maar er was een kern, waaromheen
zich ook inderdaad andere mensen
schaarden. Zo groeide de kern. Lokale
centra werden gevormd, nationale af-
delingen kregen statuten, regionale as-
sociaties – zoals de Europese Federatie
– werden opgericht en de internatio-
nale Vereniging, waarvan het hart in
Adyar gevestigd is, vormde het geheel,
waarbij al die delen verenigd werden in
een enkele kern.
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6. Die kern zal er één zijn ‘die een
centrum vormt van waaruit informatie
en spirituele invloed uitstraalt’. Zoals
Confucius ons leerde, beginnen wij
met onszelf in harmonie te brengen en
dan zal die harmonie uitstralen naar
ons gezin, onze natie en de wereld. De
Theosofische Vereniging is een kern,
en al haar federaties, afdelingen, plaat-
selijke groepen en individuele leden
zijn potentiële centra ‘van waaruit in-
formatie en spirituele invloed uitstra-
len’. Let op, er stralen twee dingen uit:
uiterlijk informatie en innerlijk spiritu-
ele invloed.

Zoals C.W. Leadbeater ons al vertel-
de is de uiterlijke kant van onze bijeen-
komsten veel minder belangrijk dan
hun innerlijke kant. Wij moeten open-
bare bijeenkomsten houden om de
Vereniging en haar leringen bekend te
maken aan de wereld op een uiterlijke
manier door informatie te verspreiden.
Maar wij moeten ook ledenbijeenkom-
sten houden om de kern te versterken
en om te dienen als centra van spiritu-
ele invloed op de wereld. Informatie
stroomt naar de wereld door onze
openbare bijeenkomsten, door boeken
en tijdschriften. Spirituele invloed
straalt uit naar de wereld vanuit de in-
nerlijke kant van onze bijeenkomsten
en de spirituele praktijken die wij de-
len met onze medeleden.

De Theosofische Vereniging, zoals al
het andere in de wereld, heeft twee
kanten. Haar uiterlijke kant verschaft
informatie aan de wereld. Haar inner-
lijke kant straalt spirituele invloed uit
over de wereld. Beide kanten zijn
noodzakelijk.

7. ‘En [deze kern is er een] waarheen
hogere invloeden gericht worden’. Vanuit
onszelf en zonder hulp kunnen wij
maar weinig presteren. Wij zijn een
kleine organisatie. Wij zijn een klein
aantal toegewijde mensen. Maar wij
zijn een kelk (receptacle) ‘waarheen
hogere invloeden gericht worden’, en wij
zijn een leiding of een kanaal voor het
verspreiden van die krachten in de we-
reld. De Theosofische Vereniging is
fundamenteel verschillend van een we-
reldse organisatie die alleen maar een
verzameling mensen met een gedeelde
belangstelling is. Dat is zeker één as-
pect van hoe de Theosofische Vereni-
ging begon en hoe lokale centra nog
steeds van de grond komen. Mensen
met een gedeelde belangstelling ko-
men bij elkaar, ze vormen schakels en
dit leidt tot het vormen van een orga-
nisatie.

Maar er zat nog een aspect aan het
begin van de Theosofische Vereniging,
en dit was dan ook het begin van alle
plaatselijke centra. Sommige Grote
Zielen, die waarlijk wijzen van deze
wereld waren, waren vastbesloten dat
een bepaald soort organisatie nodig
was om een bepaald soort werk te
doen. De Vereniging werd gevormd
onder leiding van hogere invloeden
van die Grote Zielen; en elk van haar
lokale centra heeft de gelegenheid die
hogere invloeden te blijven ondergaan,
zo lang zij het doel dient waarvoor zij
en de hele Vereniging gevormd zijn,
namelijk het smeden van schakels, het
vormen van een kern en het werken
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aan de stichting van een nieuwe we-
reld, een nieuw continent van gedach-
ten.

Zolang wij trouw blijven aan dat
doel, blijven we een brandpunt waar-
door de spirituele invloed van de Gro-
te Zielen uitstraalt over de wereld. En
de Europese Federatie is een belang-
rijke schakel in de grote keten van een-
heid die het voortduren van die uitstra-
ling veilig kan stellen.

Ik heb nogal veel aandacht besteed
aan slechts twee zinnen uit één van de
brieven van HPB. Maar de aard van
het proza van HPB is zodanig dat iede-
re zin langdurig overdenken verdient,
en soms vereist. Ik kan echter niet af-
sluiten zonder de aandacht te vestigen
op een paar andere van de vele zinnen
in deze reeks brieven gericht aan theo-
sofische conventies, die gewijd zijn aan
schakels, aan de kern en de nieuwe
wereld.

Ofschoon de zinnen die we zojuist
overdacht hebben het belang van lo-
kale centra benadrukken, was dat niet
HPB’s laatste woord hierover. Zij leg-
de verder de nadruk op het belang van
de internationale Vereniging; zij
schreef ook (9:248):

‘Maar u moet bedenken dat er, ook al
moeten er lokale afdelingen zijn van de
Theosofische Vereniging, geen lokale
theosofen kunnen zijn; en precies zoals u
allen bij de Vereniging horen, zo hoor ik
bij jullie allemaal.’

De kern van de Vereniging is wereld-
wijd, niet plaatselijk, waarbij de klein-
steedsheid die deel uitmaakt van onze
lagere aard en ons verleden overstegen
wordt. Ook dat is een functie van de
Europese Federatie: haar leden te hel-
pen om over lokale en nationale gren-
zen heen te denken, als opstap naar de
ware universele broederschap der

mensheid, een kern die wij met toewij-
ding dienen te vormen.

Wij moeten niet alleen kleingeestig-
heid overwinnen, maar ook de neiging
om in tweedelingen te denken, hetgeen
een bron is van bekrompenheid: wij te-
gen zij; ik tegen jou; het materiële te-
genover het spirituele; vrijheid tegen-
over gehoorzaamheid, onafhankelijk-
heid tegenover integratie enzovoort.
HPB wees erop dat lokale en nationale
onafhankelijkheid noodzakelijk is voor
ieder deel van de Theosofische Ver-
eniging dat sterk genoeg is om op
eigen benen te staan – maar ook dat
zulke onafhankelijkheid verenigbaar
moet zijn met een lotsverbondenheid
met de Vereniging als geheel en met de
Grote Broederschap die achter de
Vereniging staat. Zij schreef (9:245):

‘De Stichters van de Vereniging willen
dat elke afdeling, zodra zij sterk genoeg
wordt om zichzelf te besturen, zo onaf-
hankelijk wordt als past bij haar verbon-
denheid met de Vereniging als geheel en
met de Grote Ideale Broederschap,
waarvan de laagste formele graad verte-
genwoordigd wordt door de Theosofische
Vereniging.’

We zien dat HPB er geen misver-
stand over liet bestaan in 1888, toen zij
deze brief schreef, dat de Vereniging
nauw verbonden is met de Broeder-
schap van de Grote Zielen. Zij zegt
zelfs dat de Vereniging ‘de laagste for-
mele graad’ vertegenwoordigt van die
‘Grote Ideale Broederschap’. De uni-
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Wij moeten niet alleen kleingeestig-

heid overwinnen, maar ook de
neiging om in tweedelingen te

denken, hetgeen een bron is van
bekrompenheid.



versele broederschap van de Theoso-
fische Vereniging dient een kernmodel
te zijn voor de toekomstige mensheid,
volgens de Maha Chohan. Maar de
broederschap van de Vereniging is zelf
gemodelleerd naar, nee, zij is zelfs de
‘laagste formele graad’ of de buitenhof
van de ‘Grote Ideale Broederschap’
van de Grote Zielen, onze oudere
broeders. Dus is het de roeping van de
Europese Federatie, van ieder van
haar nationale organisaties, van iedere
theosofische loge en studiegroep, even-
zeer als van iedere individuele theo-
soof die deel wil uitmaken van de kern,
om zich te verbinden met die Grote
Ideale Broederschap. Zijn wijze Broe-
ders, met hun grote zielen zijn, om in
Aristotelische termen te spreken, ons
efficiënte doel: zij droegen HPB op om
de Vereniging op te richten; ons for-
mele doel: hun ‘Ideale Broederschap’
is het model dat wij zouden moeten
trachten te evenaren; en ons uiteinde-
lijke doel: werken voor hun doel, na-
melijk het bouwen aan de fundamen-
ten voor een nieuwe wereld – een
nieuw continent van gedachten – is
onze reden van bestaan.

In een andere brief, geschreven in
1889, legde HPB onder andere de na-
druk op de noodzaak van solidariteit
bij het nastreven van het doel temid-
den van de verscheidenheid van me-
thoden die wij aanwenden om dat doel
te bereiken. Om ons collectieve dhar-
ma als Vereniging en onze individuele
dharma’s als leden van die Vereniging
te vervullen, moeten wij ons bewust
zijn van de schakels die ons verbinden.
HPB schreef (11:163): ‘Direct hierbij
aansluitend is de noodzaak voor solida-
riteit onder de leden van de Vereniging;
een gevoel van identiteit met ieder van
onze Broeders; … samengevoegd en aan-
eengesmeed in zo’n geest van Broeder-

schap en Liefde hebben we niet zoals Ar-
chimedes een draaipunt of een hefboom
nodig, maar zullen wij de wereld bewe-
gen’.

Maar een gevoel van identiteit in
onze toewijding aan een gemeenschap-
pelijk doel sluit niet uit dat er allerlei
manieren zijn om te werken om ons
doel te bereiken. Eénheid tegenover
diversiteit is een valse tweedeling. Zo-
als een zeventiende-eeuwse Puriteinse
theoloog het formuleerde: ‘In belang-
rijke dingen, eenheid. In minder belang-
rijke dingen, diversiteit. In alle dingen,
naastenliefde.’ Of zoals HPB zei, recht-
streeks verwijzend naar ons werk in de
Theosofische Vereniging (11:166):
‘Maar om behoorlijk te werken voor ons
Grote Doel moeten wij alle persoonlijke
meningsverschillen over hoe het werk
voortgang moet vinden van ons af zetten.
Laat ieder van ons op zijn eigen manier
werken en niet trachten onze denkbeel-
den over werk aan uw naasten op te
dringen. Bedenk hoe de Ingewijde Pau-
lus zijn correspondenten waarschuwde
tegen de sektarische houding die zij aan-
namen in de vroege Christelijke Kerk:
“Ik ben van Paulus, ik van Apollos”, en
laten wij voordeel trekken uit de waar-
schuwing. Theosofie is in diepste wezen
onsektarisch, en ervoor werken vormt de
toegang tot het Innerlijk leven.’

In 1891, kort voor haar dood, formu-
leerde HPB de kern van haar bood-
schap aan ons allen, in wat misschien
de laatste openbare verklaring was die
zij schreef – haar laatste wilsbeschik-
king en testament voor de Theosofi-
sche Vereniging. Zij schreef (13:174-
75): ‘Uiteindelijk zijn iedere wens en
gedachte die ik kan uiten opgesomd in
deze ene zin, de nimmer slapende wens
van mijn hart, “Wees theosofen, werk
voor de theosofie!” – theosofie als eerste
en als laatste; want alleen haar prakti-
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sche realisatie kan de westerse wereld
redden van dat zelfzuchtige en onbroe-
derlijke gevoel dat nu ras scheidt van ras
en de ene natie van de andere; en van
die klassenhaat en [van] sociale strijd
die de vloek en de schande zijn van de
zogenaamd christelijke volkeren. Alleen
de theosofie kan hem ervoor behoeden
helemaal te verzinken in dat alleen maar
luxueuze materialisme waarin hij gaat
verrotten en bederven net als oudere be-
schavingen’.

En nu, om het aantal aanhalingen
van HPB af te ronden tot de theoso-
fisch majesteitelijke zeven, zijn hier
haar laatste woorden in die brief van
1891, haar laatste woorden tot ons
(13:175): ‘Moge de zegen van de voor-
gaande en huidige grote Leraren op u
rusten. Aanvaard van mijn kant geza-

menlijk de verzekering van mijn ware,
onwankelbare broederlijke gevoelens, en
de oprechte, hartstochtelijke dankbetui-
gingen voor het werk, gedaan door alle
werkers’.

Van hun Dienaar tot het laatst toe,
H.P. Blavatsky

Moge ieder van ons, wanneer wij
onze laatste levensdag bereiken, in
staat zijn samen met HPB te zeggen:
‘Van hun dienaar tot het laatste toe’.
En ‘moge de zegen van de voorgaande
en huidige grote Leraren’ op de Euro-
pese Federatie rusten, op de gehele
Theosofische Vereniging en op ons
allen.

Uit: The Theosophist, november 2003
Vertaling: A.M.I.
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Inspiratie uit het verleden

John Algeo

Nilakanta Sri Ram, 1953: ‘...Als onze Vereniging een ware Theosofische

Vereniging wil zijn en als zij haar missie wil vervullen, zal de manier van
leven van de leden een voortdurende dieper gaande realisatie van

broederschap moeten inhouden, als een heldere hemel die zich uitstrekt

over de aarde, een zich steeds verder uitstrekkende horizon van denken,
die alsmaar vernieuwende tekenen van kennis met zich meebrengt voor de

menselijke geest. Zo zal een ware Theosoof nooit beperkt worden door een

etiket, een partij of gezindte. Zijn levensopvatting probeert altijd dat wat
waar, goed en mooi is met elkaar in verband te brengen en de onderlinge

verbanden kunnen alleen maar een uitdrukking zijn van de eenheid waaruit
dat alles voortkomt. Er bestaat geen Theosofie hier en waarheid daar, met

een mogelijkheid van strijd tussen de twee... Theosofie is waarheid en alle

waarheid maakt er onvermijdelijk deel van uit. Maar de Waarheid die hoort
bij de essentie van de dingen en die niet alleen maar een projectie van het

denken is, is een waarheid die niet gescheiden kan worden van de

uitdrukking en de handeling. Theosofie is daarom wijsheid in actie en hij die
een ware Theosoof wil zijn is hij die wijs is in leven en handeling.’



Het opofferen van het zelf
– Paul Zwollo

Het woord altruïsme is afgeleid van
het Latijnse woord  ‘alter’, dat ‘an-
der’ betekent en in het algemeen: de
erkenning dat we zorg zouden moe-
ten dragen voor de belangen van an-
deren;  dat men zijn gedragslijn in
woord, gedachte en daad laat bepa-
len door de belangen van anderen.

Altruïsme is dan ook een synoniem
voor onzelfzuchtigheid. Het verwijst
naar een streven, een tendens tot zelf-
vergetelheid en een zich opofferen
voor het welzijn van de mensheid.

Het is duidelijk dat, als altruïsme
door ons in praktijk wordt gebracht,
het de soort samenleving waarin we
leven bepaalt en dat het archetype er-
van ‘ouderlijke liefde’ is. In de theoso-
fische literatuur treffen we vele syno-
niemen aan van het woord ‘altruïsme’.

Is universele broederschap, zoals dat
in het eerste doeleinde van de Theoso-
fische Vereniging wordt genoemd, niet
een aspect van altruïsme? Beide zijn
facetten van de eenheid van het leven.
Dit laatste zou ik willen vergelijken
met de diamanten Waarheid, die ontel-
bare facetten heeft, waar we allemaal
aandacht aan  moeten schenken om tot
een veelzijdige ontwikkeling te komen.
Op een foto van één van de eerste in-
ternationale conventies hier in Adyar,
ongeveer 1880, zien we een groep ge-
delegeerden die onder een groot span-
doek zitten, waarop de woorden staan
‘De Theosofische Vereniging en Univer-
sele Broederschap’. Vanaf het allereer-
ste begin van onze Theosofische Ver-
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Paul Zwollo is na een korte, ern-
stige ziekte overleden op 28 au-
gustus 2007. Hij was edelsmid
van beroep en derde generatie
theosoof uit de kunstenaars-
familie Zwollo (zie ‘…een kern
van broederschap …’ door Ruud
Jansen, UTVN 1997). Hij woon-
de en werkte vele jaren in het
internationale hoofdkantoor in
Adyar, India, en de laatste vijftien
jaar op het Internationaal Theo-
sofisch Centrum in Naarden. Hij
gaf lezingen en cursussen over de
gehele wereld en had vele func-
ties binnen de Theosopical Soci-
ety: hij was lid van de internatio-
nale council in Adyar en van het
bestuur van de Europese Federa-
tie; hij was lid van het dagelijks
bestuur van het ITC.

Dit artikel was zijn Symposium-
lezing voor  de Conventie te
Adyar, 28 december 2003.



eniging werd dus  het idee van univer-
sele broederschap benadrukt en be-
schouwd als de essentie van het werk
dat onze Vereniging uit moest dragen.

Filantropie zou een ander equivalent
kunnen zijn voor het woord ‘altruïsme’
en dit woord is vaak gebruikt door de
Mahatma's en HPB. In een van de eer-
ste Mahatmabrieven wordt aan de heer
Sinnett uitgelegd, dat het belangrijkste
doeleinde van de Theosofische
Vereniging niet zo zeer is om tegemoet
te komen aan individuele aspiraties,
maar wel om onze medemens te die-
nen. De Mahatma zegt verder dat vol-
gens hem de hoogste aspiraties voor
het welzijn van de mensheid gekleurd
worden door zelfzuchtigheid, als er in
het denken van de filantroop ook maar
het geringste verlangen opduikt om er
zelf beter van te worden. De Mahatma
vond het nodig duidelijk te maken om
welke reden de Vereniging werd ge-
sticht en enkele verkeerde denkbeel-
den van de heer Sinnett te corrigeren,
die het idee van universele broeder-
schap bekritiseerd had, het nut ervan
ter discussie stelde en de Meester had
geadviseerd om de Theosofische Ver-
eniging op een andere leest te schoei-
en, gebaseerd op het principe van een
college voor de speciale studie van het
occultisme. De Meester antwoordde:
‘Dit, mijn gewaardeerde en geachte
vriend en broeder, zal nooit gebeuren.’

Vreemd genoeg komen we het woord
‘altruïsme’ niet tegen in de Index van
De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett,
niettegenstaande het feit dat de lerin-
gen die de Meesters probeerden te
propageren altruïsme als centraal the-
ma hadden.

Om de brief van de Maha Chohan
aan te halen, die zeker de belangrijkste
brief is die ooit van de Adept Leraren
ontvangen is: ‘Niet het individuele en

vastbesloten doel om voor zichzelf Nir-
vana te bereiken – maar het zelfopof-
ferende streven om met de beste midde-
len onze naaste op het rechte pad te lei-
den en te zorgen dat zo veel mogelijk van
onze medeschepselen daarvan kunnen
profiteren, is wat de ware theosoof uit-
maakt.’

Wie van ons wil niet een ware theo-
soof zijn, ongeacht van welk land we
zijn en hoe lang we lid van de Vereni-
ging zijn geweest? Een van onze vroe-
gere presidenten, de heer Sri Ram, zei
eens dat er meer theosofen buiten de
Theosofische Vereniging zijn, dan dat
er leden zijn!

Wat er echt toe doet is: zijn we be-
reid ‘om de hand van broederschap uit
te steken’ zoals de Maha Chohan ons
opdroeg om te doen?

Om de negatieve invloeden tegen te
gaan, die volgen in het spoor van wat
wordt genoemd ‘de strijd om het be-
staan’, waarin we allen betrokken zijn,
hebben we de ‘verzachtende invloed van
een universele broederschap die in de
praktijk wordt gebracht’ nodig. Alleen
woorden helpen niet.

De betekenis van het woord ‘altruïs-
me’ is als volgt gedefinieerd: een ge-
dragstheorie die het welzijn van ande-
ren als het doel van moreel handelen
beschouwt. Het woord ‘altruïsme’ werd
in de 19e eeuw uitgevonden door
Auguste Comte, de stichter van het
positivisme en werd in het algemeen
toegepast als een geschikte  antithese
van egoïsme.

Egoïsme, van het Latijn ‘ego’, is in de
filosofie een ethische theorie, die stelt
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Wat er echt toe doet is: zijn we be-
reid ‘om de hand van broederschap

uit te steken’?



dat het goede gebaseerd is op het na-
jagen van eigenbelang. Een egoïstische
leer streeft naar volmaaktheid door het
behartigen van het eigen welzijn. Het
spreekt van zelf dat zo’n kijk tegenge-
steld is aan en niet verenigbaar met het
theosofische concept van filantropie en
universele broederschap.

Altruïsme verwijst naar: goed doen
en vriendelijkheid; genegenheid en
goede wil; liefde en filantropie; sympa-
thie en waardering.

Aangezien de keuze altijd aan ons is,
moeten we kiezen tussen altruïsme en
egoïsme; tussen het volgen van onver-
zadigbare wensen en verlangens van
het lager zelf, of het luisteren naar de
aanwijzingen van het hoger zelf.

Hoewel de Mahatma's het woord ‘al-
truïsme’ in hun brieven aan de heer
Sinnett niet gebruikten, maakten zij
heel vaak gebruik van het woord ‘filan-
tropie’; een woord dat uit het Grieks
komt en ‘liefde voor de mensheid’ be-
tekent. Het verwijst naar een praktisch
weldoen aan mensen in het algemeen;
de geneigdheid of actieve poging om
het geluk en het welzijn van onze me-
demens te bevorderen.

Waren de geestelijke leermeesters
van mevrouw Blavatsky, de Mahat-
ma’s, geen buitengewone voorbeelden
van hoe filantropie in de praktijk te
brengen? En voelen we ons niet ver-
plicht om in hun voetstappen te tre-
den?

In de Maha Chohan Brief wordt filan-
tropie beschouwd als een noodzakelij-
ke voorwaarde voor alle zoekers naar

waarheid. De Mahatma’s noemen zich-
zelf ‘de toegewijde volgelingen van die
geïncarneerde geest van absolute zelfop-
offering, van filantropie en goddelijke
zachtmoedigheid, Gautama Boeddha,’

In De Sleutel tot de Theosofie herin-
nert HPB ons eraan dat de boeddhis-
tische en christelijke evangeliën ge-
predikt werden met hetzelfde doel
voor ogen. Als hervormers waren zo-
wel Boeddha als Christus vurige filan-
tropen en praktische altruïsten, die
gedurende hun hele leven zelfopoffe-
ring predikten.

De traditie verhaalt dat de Boeddha
zei: ‘Laat de zonden van de hele wereld
op mij komen, opdat ik de ellende en het
lijden van de mens mag verlichten. Ik zal
geen enkele kreet onbeantwoord laten
van iemand die ik kan redden.’ In de-
zelfde geest sprak Christus: ‘Kom tot
mij, gij allen die belast en beladen zijt en
ik zal u rust geven.’ Ik ben er zeker van,
dat in de tekst van alle grote godsdien-
sten woorden van dezelfde strekking
gevonden kunnen worden.

Elke spirituele beweging die de naam
‘godsdienst’ verdient, heeft het welzijn
van allen voor ogen aan wie zij haar
leer probeert over te dragen. De me-
thoden die worden gebruikt zullen zijn
aangepast aan plaats, tijd en omstan-
digheden. De methoden zullen met de
tijd en de gewijzigde omstandigheden
ook mee veranderen. We kunnen geen
nieuwe wijn in oude zakken doen.

Volgens HPB kunnen alleen de ver-
heven ideeën van godsdienst, plicht en
filantropie  de Theosofische Vereni-
ging helpen om door de volgende eeuw
heen te blijven bestaan en de ijzeren
boeien van geloofsovertuigingen en
dogma’s, van sociale en kastevooroor-
delen te breken.

Altruïsme werpt diegene, die het be-
oefent, volledig uit de rijen van de le-

196 Theosofia 108/5 � oktober 2007

Laten we er niet teveel van over-

tuigd zijn dat we altijd gelijk
hebben; laten we in kleine dingen

voor anderen toegeeflijk zijn.



venden, volgens de occulte regels, zo-
als HPB die in Praktisch Occultisme
heeft uitgelegd. ‘Niet voor zichzelf,
maar voor de wereld leeft hij, zodra hij
zich tot het werk verplicht heeft.’

Als we werkelijk serieus en oprecht
waren op het moment dat we leden van
de Theosofische Vereniging werden,
en ik veronderstel dat we dat allemaal
waren, dan vraag ik me af of we nog
steeds hetzelfde enthousiasme en de-
zelfde vurigheid tonen om voor de
Theosofische Vereniging en haar drie
doeleinden te werken. Als dat niet zo
is, wat zou dan de oorzaak daarvan
kunnen zijn? Wij zijn allemaal verschil-
lend en uniek en onze bijdrage aan het
Grote Doel, theosofie, zal van ons tem-
perament, onze capaciteiten en voor-
keur afhangen. Onze individuele
uniekheid is geen belemmering om
samen te werken en aan de vele activi-
teiten die onze loges en afdelingen or-
ganiseren mee te doen. Hoe meer we
verschillen, hoe beter het voor het
werk is. Maar als we onze verschillen
de boventoon laten voeren en onze
eigen opvattingen te veel benadrukken,
dan kunnen er zich problemen voor-
doen. Laten we er niet teveel van over-
tuigd zijn dat we altijd gelijk hebben;
laten we in kleine dingen voor anderen
toegeeflijk zijn.

Altruïsme betekent niet dat we alles
moeten opgeven, hoe verheven onze
idealen ook mogen zijn. Gezond ver-
stand is zeker belangrijk, niet in het
minst voor beginnende theosofen en
occultisten. Het geheim van een even-
wichtig en echt spiritueel leven ligt in
het bewandelen van de middenweg, en
in het vermijden van uitersten. Ik denk
dat voor de gemiddelde mens de mid-
denweg de meest geschikte is. Maar er
zijn altijd uitzonderingen. Of wij tot

deze uitzonderingen behoren, moet
ieder van ons voor zichzelf uitzoeken.

In de Mahatma Brieven lezen we het
volgende advies: ‘U moet uw wereld ver-
laten en in die van ons komen.’ Wij
zouden allemaal over die zin moeten
mediteren. Wat zou dat advies kunnen
betekenen voor ieder van ons afzon-
derlijk? Op welke manier zijn wij ge-
bonden aan wereldse verplichtingen?
Of liever, op welke manier denken wij
dat we gebonden zijn aan onze wereld-
se verplichtingen? Laten we ons niet
verschuilen achter zogenaamde ver-

plichtingen, als verontschuldiging om
niet betrokken te raken in werk dat
werkelijk belangrijk is. Wij zijn erg
knap in het bedenken van verontschul-
digingen om ons afzijdig te houden van
werk dat gedaan moet worden, of dat
nu in ons privé-leven is of voor de
Theosofische Vereniging.

Laten we moed betonen en niet bang
zijn om een paar van onze privileges en
zekerheden te verliezen en laten we
het leven als een avontuur beschouwen
met ongelooflijke mogelijkheden. We
houden er echter van op veilig te spe-
len. Maar hoe zit het dan met onze ge-
heime verlangens en pogingen om vol-
maakt en bevrijd te worden? Zijn dat
alleen maar bedenksels, in elkaar ge-
zette theorieën, dromen of hersen-
spinsels? Hadden de Mahatma's, HPB
en anderen dan allemaal ongelijk, toen
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Laten we moed betonen en niet bang
zijn om een paar van onze privileges
en zekerheden te verliezen en laten

we het leven als een avontuur
beschouwen met ongelooflijke

mogelijkheden.



zij op een dergelijke manier van leven
wezen?

Eén van de Mahatma Brieven spreekt
over ‘een nieuw continent van denken.’
(Zie ook het artikel van J. Algeo in dit
nummer. Redactie) Zoals ook het ge-
val is met een nieuw continent in geo-
grafische zin, zo moet een nieuw conti-
nent van denken ook ontdekt worden.
Om ontdekkingen te doen, zijn er ont-
dekkers nodig!

Zouden wij als leden van de Theoso-
fische Vereniging zo’n ploeg ontdek-
kers kunnen vormen? Zijn we bereid
om ons op die taak voor te bereiden?
Zoals het geval is met ontdekkers van
onbekende continenten, zullen (ook)
spirituele ontdekkers geconfronteerd
worden met onverwachte risico’s, ver-
moeidheid en andere ongemakken.

De menselijke pelgrimsreis die naar
altruïsme leidt, houdt dit allemaal in
en misschien nog wel meer. Kunnen we

de noodzakelijke toewijding, geloof en
energie opbrengen? Prachtige verge-
zichten staan ons te wachten en ‘een
vrede die ieder begrip te boven gaat.’
Maar het doornige pad moet wél be-
treden worden. Laten we HPB’s be-
moedigende woorden niet vergeten,
dat ‘er geen gevaar is, dat onversaagde
moed niet overwinnen kan; geen beproe-
ving, waar vlekkeloze reinheid niet door-
heen kan komen; geen moeilijkheid, wel-
ke een krachtig denkvermogen niet te
boven kan komen. En dat er een belo-
ning is, waar geen woorden voor zijn.
Het vermogen om de mensheid te zege-
nen en te redden.’ Om die bewustzijns-
toestand te bereiken, hebben we de
weldadige invloed nodig van altruïsme.

Uit: The Theosophist, april 2004
Vertaling: EKB
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‘Ja Heer, ik zie het PAD beginnend in de modder en
zijn top opgegaan in het glorielicht van Nirvana.’

Uit: ‘De Stem van de Stilte’,
H.P. Blavatsky



Geweld begrijpen
– Pedro Oliveira

Toen aan één van de producenten
van de film van Mel Gibson, The Pas-

sion of the Christ (Het lijden van
Christus) werd gevraagd waarom er
in de film zoveel geweld getoond
werd, was zijn antwoord: ‘Omdat
geweld de taal van onze tijd is.’

Zijn verklaring mag dan controversieel
en provocerend zijn, maar het is ook
de pijnlijke waarheid. Iedereen die
vandaag de dag nieuwsprogramma’s op
de televisie bekijkt wordt overspoeld
door een hoeveelheid bloed, wreed-
heid en onophoudelijk lijden die ver-
oorzaakt wordt door geweld in zijn
vele vormen. Het is eveneens waar dat
moderne media het huidige klimaat
van geweld exploiteren voor eigen
voordeel, maar de media hebben de
menselijke duisternis die neerdaalde
op bijvoorbeeld Srebrenica, Darfur en
Irak niet uitgevonden.

In een recent rapport hekelt Amnes-
ty International het massaal verkrach-
ten van vrouwen dat gebruikt wordt als
oorlogswapen. Zij die de Japanse inval
in Singapore tijdens de Tweede We-
reldoorlog overleefden kunnen hiervan
getuigen. Hetzelfde patroon ontvouwt
zich in de regio Darfur in Soedan, op
het moment dat dit artikel geschreven
wordt. Aan de andere kant zijn miljoe-
nen mensen op de vlucht gejaagd, met
geweld van huis en haard verdreven
door gewapende conflicten in verschil-
lende gebieden in de wereld. Er be-
staat toenemend stedelijk geweld in
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veel steden in de wereld. Daarnaast is
er het niet zo zichtbare huiselijk ge-
weld, op een schaal die veel regeringen
ertoe gedwongen heeft om opvanghui-
zen te openen voor vrouwen en kinde-
ren die de littekens dragen van wreed-
heid die zij ondergingen door toedoen
van hun ‘beminden’. De ware dimensie
van het probleem van geweld is moei-
lijk te meten, maar de urgentie ervan
heeft een stem die niet langer onder-
drukt kan worden.

Is het mogelijk geweld te begrijpen?
Wat zijn de oorzaken ervan? Hoe
houdt het zijn greep op het menselijk
verstand? Kan er een eind aan komen?

Instanties die de wet uitvoeren bie-
den het hoofd aan de gevolgen van ge-
weld en handelen binnen het raam-
werk van bestaande wetten. Hoe nood-
zakelijk dit ook is, het laat de oorzaken
van het probleem onaangeroerd. Er is
vaak genoeg gezegd dat armoede en
maatschappelijke vervreemding de
oorzaken van geweld vormen; maar het
feit dat miljoenen arme mensen in de
hele wereld gezagsgetrouwe individuen
zijn, lijkt aan te geven dat de oorzaak
van geweld dieper ligt. Het kan dan
ook niet door middel van sociale topo-
grafie verklaard worden. De eerste
stap naar het begrijpen van geweld is
misschien het onderzoeken van de
aard van emotie:

‘Emoties zijn begeerten, hetzij om een
situatie te laten voortduren als deze aan-
genaam is, of om eraan te ontsnappen
als deze pijnlijk is… aldus is emotie ver-
bonden met, begint met en kijkt terug op
een gevoel van positief genot of pijn, en

kijkt vooruit naar en eindigt in mogelijk
genot of pijn.’1

Zo zijn emoties een reactie die ge-
dicteerd wordt door wat ervaren wordt
als aangenaam of anderszins in onze
contacten met de wereld om ons heen.
Omdat emoties ook geassocieerd wor-
den met diepgewortelde begeerten en
de daarmee gepaard gaande energie,
spelen ze zo’n vitale rol in de manier
waarop wij de wereld zien. Ze neigen
ertoe een reactieve houding in stand te
houden die een helder begrip van men-
sen, omstandigheden en situaties ver-
hindert. Een denkvermogen dat gedo-
mineerd wordt door reacties kan de
dingen niet zien zoals ze zijn.

Ingebouwd in de aard van emoties is
een gevoel van verwachten, van antici-
peren, dat genot zoekt en pijn ver-
mijdt. Het is niet moeilijk te zien hoe
dit mechanisme frustratie en teleur-
stelling oproept, daar dit het persoon-
lijk zelf ertoe brengt te geloven dat het
hele bestaan georganiseerd wordt om
zich aan te passen aan zijn illusoire
programma. Zoals de Bhagavad Gita
ons leert zijn de contacten met de ma-
terie – genot en pijn, geluk en verdriet,
eer en oneer – onvermijdelijk en moe-
ten zij dapper verdragen worden.

Misschien is juist één van de bedoe-
lingen van zo’n polariteit dat het be-
wustzijn kan leren dat het in zijn essen-
tiële natuur volkomen vrij is van iden-
tificatie met wat dan ook buiten zich-
zelf:

‘Laat ons aannemen… dat emoties be-
geerten zijn, en dat de twee elementaire
begeerten zijn: (I) de begeerte zich te ver-
enigen met een voorwerp dat genot geeft;
en (II) de begeerte zich af te scheiden
van een voorwerp dat pijn veroorzaakt;
met andere woorden, aantrekking en af-
stoting, aangenaamheid en onaange-
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naamheid, liefde en haat of welk paar
namen ons het beste toeschijnt.’2

Bovenstaande definitie werpt licht op
de paren van tegenstellingen die nu
juist de aard vormen van ons emotio-
nele leven, en toont aan dat aantrek-
king en afstoting inderdaad twee kan-
ten zijn van dezelfde medaille. Aange-
zien zij dezelfde oorsprong hebben
vertonen zij bijna kameleon-achtig ge-
drag, bijvoorbeeld wanneer een sterke
aantrekkingskracht vrijwel direct ver-
andert in een wraakzuchtige afkeer.
Veel zogenaamde misdaden uit hart-
stocht vertonen deze bijna bizarre
transformatie van ‘liefde’ in haat en
zijn het bewijs dat de inherente duali-
teit die aanwezig is in menselijke emo-
ties niet alleen vluchtig is, maar ook
dodelijk kan zijn. Bhagavan Das ver-
volgt met te pogen de meest basale en
fundamentele menselijke emoties, lief-
de en haat, te definiëren:

‘Hier mag wel gesteld worden dat lief-
de, de begeerte zich te verenigen met iets
anders, het bewustzijn impliceert van de
mogelijkheid van zo’n vereniging, en dat
de volle betekenis ervan de volgende is:
een instinctieve, inherente perceptie door
ieder individueel zelf, ieder Jivatman,
van zijn essentiële onderliggende een-
heid, eenheid (ekata) met alle andere
Jivatmans, alle andere zelven…

Haat is de instinctieve waarneming
door ieder zelf… van de non-identiteit,
de inherente afgescheidenheid, één-uit-
veelheid (nanatva) van ieder niet-zelf,
ieder atoom van materie, van iedere an-
dere atoom, ieder ander niet-zelf, en zijn
streven om zo’n afgescheiden bestaan
koste wat het kost en met alle middelen
in stand te houden.’3

Een aantal emoties komt voort uit
het bestendige gevoel van liefde: ver-
trouwen, sympathie, moed, mededo-
gen, vergevingsgezindheid, behulp-

zaamheid, opoffering. Dit zijn mis-
schien natuurlijke uitdrukkingen van
deze perceptie waarnaar hierboven
verwezen wordt, nl. dat er een essen-
tiële onderliggende eenheid is in het
hart van het bestaan dat ons allemaal
diepgaand één maakt met elkaar en
met elke andere levensvorm. Dit kan
de reden zijn waarom de oude wijzen
verklaarden dat ‘liefde alles overwint’,
want liefde ligt verankerd in de mach-
tige waarheid dat alle leven één is en
waarlijk alles verdraagt.

Aan de andere kant, haat is geba-
seerd op en geworteld in dit denk-
beeld, deze perceptie van het persoon-
lijke zelf, van een inherente afgeschei-
denheid tussen zichzelf en de rest van
het bestaan plus een streven om een
dergelijke afgescheidenheid in stand te
houden ‘ten koste van alles en met alle
mogelijke middelen’. Met andere
woorden, binnenin het persoonlijke
zelf schuilt een diepgewortelde weer-
stand, bewust of onbewust, tegen de
waarheid van eenheid als de basis van
alle zijn. Deze weerstand of reactie kan
één van de oerbronnen van geweld
vormen in het menselijk bewustzijn,
daar het een bevestiging is van ver-
deeldheid en afgescheidenheid, alsook
een ontkenning van het universele be-
ginsel dat leven relatie is.

Het Sanskriet woord dvesha betekent
haat, afkeer, weerzin, vijandigheid. Het
is afgeleid van dvish, ‘haten, haat tonen
jegens, vijandig zijn of onvriendelijk’.
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Een relevant woord in deze context is
dvi, dat ‘twee’ betekent. De oorsprong
van gevoelens van vijandigheid, agres-
sie en geweld ligt in de dualistische
waarneming dat ons individuele be-
staan voor altijd afgescheiden is van de
totaliteit van het leven. De psychologi-
sche en omgevingsgevolgen hiervan
zijn overal te zien in het huidige we-
reldbeeld waarin wreedheid, oorlog en
wijdverbreide vernietiging van de na-
tuur langzamerhand geaccepteerd zijn
als bijna onvermijdelijk.

Over de aard van dvesha of afkeer
zegt Dr. Taimni:

‘Dvesha is de natuurlijke afkeer die
men voelt jegens enig persoon of voor-
werp dat voor ons een bron vormt van
pijn of verdriet. De essentiële aard van
het Zelf is gelukzaligheid en daarom doet
alles wat pijn of verdriet veroorzaakt in
de uiterlijke wereld de uiterlijke voertui-
gen daarvoor terugdeinzen …

Wij zijn misschien nog vaster verbon-
den aan de persoon die wij haten dan
aan diegene die wij liefhebben, omdat
persoonlijke liefde gemakkelijk getrans-
formeerd kan worden tot onpersoonlijke
liefde en daarmee zijn bindingsvermogen
verliest. Maar het is niet zo gemakkelijk
om de kracht van haat om te zetten en
het vergif dat erdoor teweeggebracht
wordt is slechts met grote moeite uit ons
karakter te bannen.’4

Vijandigheid en haat kunnen inder-
daad lang doorwerken, in sommige ge-
vallen eeuwenlang, zoals veel etnische
oorlogen aangetoond hebben. Een Ma-
hatma heeft immers gezegd: ‘Liefde en
Haat zijn de enige onsterfelijke gevoelens,
de enige overlevenden van het wrak van
Ye dhamma, ofwel de fenomenale we-
reld.’ (Mahatma Letters, 70c, chrono-
logical).

Wanneer vijandschap en haat een-
maal in het denkvermogen postgevat
hebben en gevoed worden door voort-
durende gedachten en denkbeelden,
worden ze nog sterker doordat ze het
gevoel van een persoonlijk zelf, met
zijn verdeeldheid, zijn afgescheiden
zijn van de glorie van het leven en zijn
koppig vasthouden aan het handhaven
van zijn eigenbelang tegen en boven
het algemeen belang, verstevigen. Als
wij niet onafgebroken en serieus be-
ginnen naar deze patronen binnenin
ons te kijken, zullen geweld en zijn
duistere consequenties van pijn, lijden
en verwoesting vast en zeker van de
aarde een ware vallei van schaduwen
en dood blijven maken.

Waarom houden emoties ons denk-
vermogen zo in hun greep? Annie
Besant zegt hierover:

‘Emotie is geen eenvoudige of primaire
bewustzijnstoestand, maar een samenstel
dat door de interactie van twee aspecten
van het Zelf, namelijk begeerte en intel-
lect, teweeggebracht wordt. De invloed
van intellect op begeerte veroorzaakt
emotie; dit is het kind van beide en ver-
toont een aantal karaktereigenschappen
van zijn vader, het intellect, alsook van
zijn moeder, begeerte.’5

De complexiteit van emoties ligt in
de wisselwerking van begeerte en intel-
lect. Emoties ontstaan op het moment
dat de vele beelden die in het denken
heen en weer gaan tot leven gebracht
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en bevorderd worden door de energie
van verlangen. De eenvoudige maar
heldere definitie van Bhagavan Das is
welsprekend in zijn beknoptheid:
‘Emotie is maar een vorm van beweging;
beweging in de richting van een object, of
ervandaan in het denkvermogen, is emo-
tie.’ Het is de gedachte, opgewekt door
begeerte en hij behoudt zijn intrinsieke
aard van aantrekking of afstoting. Eni-
ge poging om emoties te onderdrukken
leidt noodzakelijkerwijs tot spanning
en versnippering. Maar een denkver-
mogen dat niets anders is dan een
speeltuin voor niet aflatende emoties
en begeerten, kan nooit ware vrede en
tevredenheid in het leven vinden. Wat
is nu de weg naar gemoedsrust?

‘Hij mishandelde mij, verwondde mij,
overmeesterde mij, deed mij tekort: voor
hen die zulke gedachten koesteren houdt
vijandschap nooit op.

Hij mishandelde mij, verwondde mij,
overmeesterde mij, deed mij tekort: voor
hen die niet zulke gedachten koesteren
verdwijnt vijandschap volledig.

Vijandelijkheden verminderen hier
nooit door vijandschap; ze nemen wel af
door vriendelijkheid. Dit is het eeuwige
Dharma (de Wet).’ (Dhammapada,
I.3-5).

Let op de nadruk op de uitdrukking
‘zulke gedachten koesteren’. Is dit een
hint om geweld in het menselijk denk-
vermogen te beëindigen? Zolang er ge-
brek aan zelfbewustzijn bestaat, eerlijk
zelfonderzoek van dag tot dag, zullen
mentale patronen niet wonderbaarlijk
veranderen. Zoals wel wijselijk gezegd
is: ‘een niet onderzocht leven is niet
waard geleefd te worden.’ Maar zelf-
observatie is maar één aspect van de
oplossing; het andere is het cultiveren
van een positieve houding van vrien-
delijkheid, behulpzaamheid en dienst-
betoon. Met andere woorden, een hou-

ding van het geven van zichzelf zonder
terughoudendheid aan ieder contact,
elke relatie en elke omstandigheid. Zo
kan men een zichzelf wegcijferend cen-
trum worden waardoor weldadige in-
vloeden uitstralen over de wereld. De-
ze manier van leven is mogelijk voor
ieder mens die verantwoordelijkheid
neemt voor zichzelf en het zou vanzelf-
sprekend kunnen leiden tot het afne-
men van de patronen van agressie en
geweld die tegenwoordig zo overheer-
send zijn. Ieder individu dat uit de
stroom van mechanisch leven stapt,
welke het persoonlijk zelf is of het ‘ik’,
helpt mee met het verlichten van het
bewustzijn van de mensheid, want:

‘Het “ik” is de wortel van dit alles; het
“ik” wordt geïdentificeerd met een be-
paalde natie, met een bepaalde gemeen-
schap, met een bepaalde ideologie of re-
ligieuze gril. Het “ik” identificeert zichzelf
met een bepaald vooroordeel, het “ik”
zegt: “Ik moet vervullen”; en wanneer het
zich teleurgesteld voelt, ontstaat er boos-
heid en bitterheid. Het is het “ik” dat
zegt, “Ik moet mijn doel bereiken, ik
moet succesvol zijn”, het is het “ik” dat
wil en niet wil, dat zegt “Ik moet in vrede
leven” en het is het “ik” dat gewelddadig
wordt’ (J.Krishnamurti, The Awakening
of Intelligence, p.468; of pp.499-500,
Indiase uitgave).

Verwijzingen:
1 Bhagavan Das, The Science of the
Emotions, The Theosophical Publishing
House (TPH), Adyar, 1953,p.36.
2 op.cit., p.38.
3 op.cit., pp.38-9.
4 I.K.Taimni, The Science of Yoga, TPH,
Adyar,1972, pp.148,149.
5 Annie Besant, A Study in Consciousness,
TPH, Adyar, 1999, p.253.

Uit: The Theosophist, april 2005
Vertaling: A.M.I.
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Ons werk in de
Theosofische Vereniging
– N. Sri Ram

De Theosophical Society is in veel
opzichten een unieke organisatie.
Niet alleen heeft zij in vrijwel alle
landen ter wereld gefunctioneerd als
een waarlijk internationaal lichaam,
maar zij heeft leden die behoren tot
de verschillende wereldreligies, met
verschillende culturele en traditio-
nele achtergronden. Er zijn ook men-
sen van verschillende rassen, waar-
onder Afrikanen, mensen van het
Arische en het Mongoolse ras en an-
dere raciale en etnische types. Daar-
om is het onmogelijk dat enige loge
of afdeling het karakter van deze So-
ciety volledig vertegenwoordigt.

Theosofie is ook in verscheidene op-
zichten een filosofie met een uniek ka-
rakter. De enige grondslag waar wij als
Society aan vasthouden is die van de
universele broederschap van de mens-
heid, ongeacht al die verschillen die
genoemd worden in de eerste doelstel-
ling van de Society. Voor het overige
wordt het lid volledig vrij gelaten bij
zijn studie en onderzoek, langs de lij-
nen die genoemd worden in de tweede
en derde doelstelling. Dat is op zich-
zelf een markante eigenschap van het
werk van de Society – dat wij onze le-
den volledig vrij laten in hun denkbeel-
den, behalve dat zij deze praktische en
ethische leerstelling van universele
broederschap dienen te onderschrij-
ven.

Ofschoon iedereen die de drie doel-
stellingen aanvaardt tot de organisatie
kan worden toegelaten, heeft de orga-
nisatie toch een heel vastomlijnd en
positief karakter, dat zij ontleent aan
de waarheden die geaccepteerd wor-
den door het overgrote deel van haar
leden en die gepropageerd worden
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door haar loges en afdelingen. Het
aanvaarden van deze waarheden is
echter gebaseerd op een vrijwillige res-
pons van de kant van de leden, omdat
hen van bovenaf niets wordt opgelegd.

Er bestaat geen officieel papier of
document dat de theosofie definieert,
waarin staat welke principes of waar-
heden de leden moeten geloven. Toch
is de Society erin geslaagd zichzelf te
consolideren op basis van waarheden
die de leden zijn voorgelegd door onze
stichters en anderen. Als het menselijk
denkvermogen vrij is van vooroordeel,
bijgeloof en angst heeft de waarheid
een onweerstaanbare aantrekkings-
kracht. Er bestaat een bepaalde relatie
tussen waarheid en het bewustzijn van
de mensen, wanneer dit gezuiverd is
van alle beletselen, vooringenomen
denkbeelden en neigingen die niet in
overeenstemming zijn met het accep-
teren van de waarheid.

Het was de speciale missie van me-
vrouw Blavatsky om deze vrijheid van
het menselijk denkvermogen tot stand
te brengen en ook bekendheid te geven
aan de essentiële waarheden van de
filosofie die de meesten van ons aan-
vaarden. In haar tijd was zij gekant
tegen de denkbeelden van de moderne
wetenschap die toen de boventoon
voerden en ook tegen religie zoals die
beleden en gepraktiseerd werd. Sinds-
dien heeft de wetenschap echter revo-
lutionaire vooruitgang geboekt die het
beeld van het universum volledig ver-
anderd heeft. Nu de wetenschap de
beschikking heeft gekregen over een
veel breder kennisveld toont zij tegen-
woordig meer aarzeling en is zij min-
der zeker van zichzelf. De verscheide-
ne religies, of wij nu denken aan het
hindoeïsme of aan het christendom,
zijn vandaag de dag veel minder voor-
ingenomen; een element van mystiek

kleurt ook het geloof van bedachtzame
christenen.

Zodoende zien wij dat de wereld in
de afgelopen jaren zeer sterk veran-
derd is, niet alleen vanwege weten-
schappelijke technologie of de volko-
men nieuwe situatie die voor de mens
is ontstaan, maar ook in de manier van
denken, die tegenwoordig veel redelij-
ker is dan vroeger.

Tegenwoordig bestaat er een moge-
lijkheid, ook al is de verwerkelijking
ervan misschien nog ver weg, van een
soort wereldreligie onder alle bedacht-
zame volkeren ter wereld, waarvan de
bestaande religies misschien facetten
worden; anders zou de wereldreligie
gebaseerd zijn op de essentiële waar-
heden van de bestaande religies. De
theosofie is wel beschreven als ‘de wijs-
heidsreligie’ door HPB, een religie die
de wijsheid is.

Is theosofie een religie of is het al-
leen maar een soort filosofie? Het is
heel moeilijk die vraag te beantwoor-
den. Het is geen religie in de gebruike-
lijke zin, maar het gaat over al die din-
gen waarmee iedere religie zich bezig
houdt, namelijk de oorsprong van de
mens, zijn lotsbestemming, hoe hij zich
moet gedragen, de idealen die hem
zouden moeten leiden, zijn verhouding
tot zijn medemensen en ook tot wat wij
‘God’ noemen, ofschoon dit woord
‘God’ op verschillende manieren be-
grepen kan worden door verschillende
mensen. In het boeddhisme, bijvoor-

Theosofia 108/5 � oktober 2007 205

Er bestaat een mogelijkheid, ook al
is de verwerkelijking ervan

misschien nog ver weg, van een
soort wereldreligie onder alle

bedachtzame volkeren ter wereld.



beeld, bestaat het godsbeeld niet. Het
denkbeeld van een universele en on-
veranderlijke Wet neemt de plaats in
van God. Zelfs de aard van de mens,
zegt men, rust op een bepaalde Wet
die in hemzelf zit, en deze wet van zijn
eigen wezen gaat boven dat zelf dat
een product is van vele herinneringen
en dat een mens afscheidt van alle an-
deren.

De letterlijke betekenis van de theo-
sofie is ‘de goddelijke wijsheid’. Dus
wanneer wij onze vereniging de Theo-
sophical Society noemen, nemen wij
aan dat er iets is zoals theosofie. Het is
een impliciete ontkenning van een ele-
ment of principe dat volkomen buiten
de wereld van onze normale ervarin-
gen ligt. Theosofie is ook wel ‘de we-
tenschap van het Zelf’ genoemd, waar-
bij het Zelf het middelpunt van be-
wustzijn is in ieder levend wezen, in
elke menselijke constitutie, verschil-
lend van dat idee van een zelf dat ons
onderscheidt van anderen en dat de
heer Boeddha een illusie noemde, een
verzonnen denkbeeld, niet welke be-
staat in de ware aard der dingen.

De vele illusies van de mens vinden
hun middelpunt in die fundamentele
illusie van afgescheidenheid, hetgeen
te wijten is aan de wijze waarop hij
denkt.

Aangezien we niet weten wat deze
goddelijke of transcendentale wijsheid
is, kan de theosofie vanuit ons ge-

zichtspunt gezien worden als de syn-
these van waarheid, waar wij die ook
maar vinden – in de wetenschap, in
enige filosofie of in enig religieus sys-
teem. De waarheid die wij ergens vin-
den maakt deel uit van de totale waar-
heid die theosofie is en in de TS zou
onze houding ten opzichte van deze
wijsheid niet dogmatisch moeten zijn,
omdat wij niet zijn aangekomen bij het
einde van kennis of wijsheid. Wij moe-
ten openstaan voor de waarheid.

De leden van de TS zijn studenten of
leerlingen. Wij zouden het feit nimmer
mogen vergeten, dat er veel dingen zijn
in de hemel en op aarde waarvan mis-
schien zelfs onze filosofie niet droomt.
Daarom moeten wij ons hart en ons
denken toegankelijk houden voor enig
licht, van welke kant dat ook moge ko-
men. Zelfs als wij denken aan bekende
leerstellingen, zoals reïncarnatie en
karma, kan het mogelijk zijn om naar
dit proces te kijken vanuit een enigs-
zins andere invalshoek, van bovenaf,
van binnenuit, en niet, zoals wij meest-
al doen, van buitenaf.

Al onze kennis is een weten van het
denkvermogen en ze is oppervlakkig
omdat het denkvermogen of manas,
een Sanskriet term die beter is dan
‘denkvermogen’, een eigenschap is die
zich alleen in de richting van kennis
beweegt. Het kent het ding zelf niet,
maar interpreteert het door middel van
trillingen, afleidingen enzovoort. Als ik
naar u kijk en zeg dat u er op een be-
paalde manier uitziet, gekleed bent in
bepaalde kleuren, een bepaalde ge-
zichtsuitdrukking heeft enzovoort, dan
is dat eigenlijk allemaal een interpre-
tatie door mijn denkvermogen van be-
paalde indrukken die mij raken uit dat
bepaalde plekje in de ruimte dat u in-
neemt.
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Om iets te kennen moet u volkomen
één zijn met de waarheid, met hetgeen
u wilt weten. Het denkvermogen blijft
echter altijd op afstand en vertaalt de
indrukken die zij krijgt in allerlei beel-
den en denkbeelden. Dus is alle men-
tale kennis die wij bezitten kennis van-
af een afstand, door vertaling van in-
drukken, of door het maken van ge-
volgtrekkingen, en niet van de intrin-
sieke waarheid van dingen. Als wij
maar konden beseffen dat dit instru-
ment waarop wij zo trots zijn en dat in
staat geweest is om vele wonderen in
de fysieke wereld te verrichten, vol zit
met beperkingen en dat wat wij weten
meer de uiterlijke verschijningsvorm
van dingen is dan wat er achter dat
uiterlijk schuilgaat, dan zouden wij
misschien allemaal veel nederiger zijn
dan wij op dit moment zijn. Veel men-
sen ontzeggen zich de mogelijkheid om
te leren, omdat zij er zo zeker van zijn
dat zij al heel geleerd zijn en dat zij al-
les in zijn absolute waarheid kennen.

Wij moeten de theosofie gaan be-
grijpen, haar gaan presenteren en er-
over spreken in het openbaar om de
dingen in hun juiste perspectief te hou-
den, zodat datgene wat van fundamen-
tele waarde is zijn rechtmatige plaats
krijgt, temidden van het aantal details
waarmee wij misschien ons brein opge-
laden hebben. Wij moeten onderscheid
maken tussen zuivere wijsheid of spiri-
tualiteit, helderziendheid, medium-
schap en dingen van die aard, die vol-
komen verschillen van dat innerlijke
spirituele besef dat ons als enige veran-
kert in het middelpunt van ons wezen.

De wereld zal niet gered worden
door helderziende openbaringen, ook
al hebben die hun eigen plaats en

waarde. Veronderstel dat u mij echter
vertelt over dingen die ik niet zie, zal ik
dan heel anders optreden in mijn han-
delen, gedrag, houding ten opzichte
van mensen of bij het onder ogen zien
van de verscheidene levensproblemen?
Het is allemaal heel interessant, zoals
veel dingen in de natuur interessant
zijn, en wij kunnen dat allemaal gaan
bestuderen. De wereld kan echter al-
leen gered worden door een paar sim-
pele dingen zoals oprechte vriendelijk-
heid. Als die geest van vriendelijkheid
zich bevond in de harten van veel, heel
veel mensen, zouden er dan oorlogen
zijn, of concentratiekampen of het ver-
horen van gevangenen en al die af-
schuwelijke wreedheden die zo gewoon
zijn geworden in onze tijd?

Deze geest van oprechte vriendelijk-
heid en zuiverheid van leven is essen-
tieel. Het betekent leven op zo’n ma-
nier dat wij geen razende honger ont-
wikkelen naar dingen die ons nooit te-
vreden kunnen stellen. Dat soort psy-
chische toestand waarbij wij zo veel
dingen willen hebben die uiteindelijk
stof en as in de mond blijken te zijn is
veeleer een oorzaak van kwelling dan
van geluk. Een bepaalde bereidheid
om ons eigen bijgeloof en onze illusies
te onderzoeken is essentieel. Wat de
wereld zal redden is een andere hou-
ding ten opzichte van alle dingen, een
bereidheid om te leren, onze eigen
ideeën te onderzoeken en in te zien
wat werkelijk de moeite waard is in het
leven.

(wordt vervolgd)

Uit: The Theosophist, maart 2006
Vertaling: A.M.I.
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Esoteric Christianity
With notes and an intro-
duction by Richard Smoley
Door Annie Besant.
TPH Wheaton. € 16,50
ISBN 0-8356-0849-2

In de inleiding op deze
nieuwe editie van Esoteric
Christianity van Annie Besant

bespreekt Richard Smoley
het leven van Annie Besant.
Zij groeide op als een toege-
wijd christen en trouwde
met een Anglicaanse gees-
telijke. Toen een van haar
kinderen ernstig ziek werd
ging ze twijfelen aan haar
geloof. De Geheime Leer was
het boek dat haar leven ver-
anderde. Zij werd lid van de
Theosophical Society.

Later werkte zij samen met
C.W. Leadbeater die ook als
geestelijke verbonden was
geweest aan de Anglicaanse
kerk. Zij wisten allebei alles
van de sacramenten en de
symbolen in de kerk en van
onderwerpen als de drievul-
digheid, de opstanding en de
hemelvaart.

In het voorwoord van Eso-
teric Christianity wordt aan-
gegeven dat het in dit boek
gaat over Goddelijke Wijs-
heid, de ware Theosofie zo-
als vormgegeven in het chris-
tendom. Het gaat over de
verborgen kant van het chris-
tendom en over de histori-
sche en mythische Christus.

Annie Besant werkt verge-
lijkend met andere religies en
mysteriën zodat je gaat zien
dat er vele vormen zijn van
één Waarheid.

Richard Smoley heeft uitge-
breide noten op de tekst sa-
mengesteld. Hij verheldert
veel begrippen en geeft his-
torische uitleg waar dat nodig
is.

Sinds de eerste editie van
Esoteric Christianity in 1905 is
er veel veranderd in de we-
reld van het Christendom.
Zo zijn de oudste evangeliën
ontdekt in de woestijn en is
er aan de ene kant een her-
leving van evangelisch en fun-
damentalistisch christendom
en aan de andere kant een
verlies van gelovigen.

Om door de symbolen van
het christendom heen te bre-
ken kan dit boek een grote
hulp zijn.

Het boek heeft een na-
woord, eindnoten, een bi-
bliografie en een index.

FvI
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B o e k & p e r i o d i e k

De in deze rubriek gerecenseer-
de boeken zijn voor uitleen
beschikbaar in de Theosofische
Bibliotheek te Amsterdam.

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



N. Sri Ram Wie was N. Sri Ram, de In-
ternationale President van de
Theosophical Society van
1953 tot 1973?

Sri Ram werd geboren op
15 december 1889 in Madras
(nu Chennai) in India. De N
voor zijn naam geeft de fa-
milienaam aan: Nilakanthan.

Zijn vader en moeder wa-
ren toegewijde theosofen en
zo kwam hij al vroeg in aan-
raking met de literatuur. Hij
studeerde aan het Madras
Presidency College van 1904
tot 1910. Daarna werd hij le-
raar op verschillende theoso-
fische scholen zoals de Man-
danapalle High School en de
High Schools van Bangalore
en van Madras. Deze scholen
maakten deel uit van het lan-
delijke educatieprogramma
dat gestart was door Annie
Besant.

In 1919 kwam Sri Ram bij
de redactie van Annie Be-
sant’s blad New India. Hij
werkte ook voor de redactie
van The Leader in Allahabad,
een bekend nieuwsblad in die
tijd. Maar hij werd meer en
meer opgenomen in het
werk van de Theosophical
Society, waarvan hij in 1908
lid was geworden.

Zijn vader, een ingenieur,
was lid sinds 1883.

Sri Ram werkte onder lei-
ding van Annie Besant voor
theosofie en “Home Rule”,
de onafhankelijkheid van In-
dia. Zijn grote talenten op
het gebied van schrijven en
journalistiek kwamen goed
van pas in de redactie van het
blad New India dat uitgegeven

werd door Annie Besant. Hij
is bekend geworden door
zijn openlijke breuk met het
kastesysteem. Hij kortte zijn
naam in tot Sri Ram en liet
het gebruikelijke “Sastri”of
“Sarma” achter zijn naam
vervallen. “Sastri” en “Sar-
ma” geven aan dat men is
geboren in de kaste van de
Brahmanen.

Sri Rams werk voor de
Theosophical Society be-
stond uit het vervullen van
veel functies op het hoofd-
kantoor van de TS in Adyar.
Zo was hij penningmeester,
secretaris en vice-president.
Hij was zeer geliefd als een
sobere, rustige, zeer sociale
en wijze man die veel voor
elkaar kreeg zonder dat het
opviel. Tijdens zijn bestuur
werd het “Adyar Library and
Research Centre” verplaatst
vanuit het hoofdkantoor naar
een nieuw gebouw en ook
de “Vasanta Press” kreeg een
nieuw onderkomen in Besant
Gardens.

Zijn lezingen voor de
“School of the Wisdom” zijn
uitgegeven onder de titel:
The Way of Wisdom.

Andere publicaties van Sri
Ram zijn: An Approach to Re-
ality, The Human Interest, Hu-
man Regeneration, Life’s Dee-
per Aspects, The Nature of our
Seeking, On the Watch Tower,
Seeking Wisdom, Theosophy
the Divine Wisdom en de be-
kende twee deeltjes van
Thoughts for Aspirants.

De geschriften van Sri Ram
gaven een nieuwe invalshoek
aan de leringen. Zijn filosofi-
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N.Sri Ram was van 1953 tot
1973 Internationaal President
van de Theosophical Society.

Hij was zeer geliefd als een
sobere, rustige, zeer sociale
en wijze man die veel voor
elkaar kreeg zonder dat het
opviel.
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sche benadering week af van
de gebruikelijke presentaties
van morele principes van di-
verse religies. Hij verwees de
mens naar zichzelf en stond
dicht bij de leringen van
Krishnamurti.

Gedurende de twintig jaar
dat hij internationaal presi-
dent was reisde Sri Ram veel
over de wereld, wat het lot
is van internationale presi-

denten van de Theosophical
Society. Hij maakte overal
indruk door zijn uitstraling
van compassie- wijsheid.

Sri Ram gaf geen orders.
Hij werkte als een ‘oudere
broer’ met zijn collega’s, die
hem daarom aanspraken
met ‘Anna’ een woord dat in
Zuid India ‘oudere broer’
betekent.

Rukmini Devi, jarenlang
voorzitter van het Interna-
tionaal Theosofisch Centrum
in Naarden was zijn zus en
Radha Burnier, de huidige
internationale president van
de Theosophical Society, is
een dochter van Sri Ram.

Sri Ram overleed op 8 april
1973.

FvI

W i e w a s . . .

Een paar woorden van advies (1958)
(geschreven aan een lid)

N. Sri Ram

Ik ontving enige tijd geleden een brief van u waarin u zei dat u zich

‘verdrietig en neerslachtig’ voelt vanwege uw ogenschijnlijk falen. U haalde

ook het oordeel aan dat over u was geveld ‘aan de andere kant’ waarvan u zei,
dat u dat doorgekregen had. In verband hiermee zou ik u graag willen zeggen,

dat zulke droomindrukken niet volledig vertrouwd kunnen worden. Het zou

kunnen zijn dat u, omdat u een diepe onbewuste angst hebt om te falen, de
scène tijdens de slaap hebt opgebouwd en dat deze toen doorkwam. Er is

echt geen reden om bang te zijn om te falen, want dat gebeurt alleen

wanneer men per se wil slagen.
Maar is het niet mogelijk een houding aan te nemen waarbij men zich ermee

tevreden stelt om je best te doen zonder ofwel te mikken op succes ofwel

bang te zijn om te falen? Ik veronderstel dat we het niet prettig vinden om
te falen, omdat het ons pijn doet er aan te denken, dat we niet zijn wat we

onszelf voorgesteld hadden. Maar in ons stadium – en daar hoor ik zeker ook

bij – kunnen we niet anders dan falen, en zelfs herhaaldelijk falen, als ons
doel of ideaal hoog genoeg is. Als succes volgt op onze poging, dan is dat heel

fijn, maar als we niet slagen in ons werk, kunnen we ook dan heel tevreden

doorgaan. Er is niemand die niet echt faalt, maar mensen beoordelen succes
en falen naar wat ze aan de oppervlakte zien. Uiteindelijk zal natuurlijk alles

goed moeten komen en ons ongeduld maakt het ons ondertussen echt moeilijk.
Met alle goede wensen.



Retreat “Foundations of

Wisdom”

Van donderdag 26 juli tot en
met zondag 29 juli 2007 vond
in het Internationaal Theoso-
fisch Centrum in Naarden
een retraite plaats onder lei-
ding van de voorzitter van de
Europese Federatie van de
Theosophical Society,  Tran-
Thi- Kim- Dieu. Er waren 14
tot 17 deelnemers, waarvan
twee uit Spanje en één uit
Portugal. Deze retraite was
gericht op het verdiepen van
het begrip theosofie in het
dagelijks leven. Het doel van
de bijeenkomsten was om
het denken tot rust te laten
komen, wat het begin kan
zijn van juist handelen. Er
was steeds ’s ochtends een
inleiding, met daarna een ge-
sprek, wandel- meditatie,
meditatief onderzoek en ’s
avonds muziek of een video-
programma. Er was veel stil-
te, want tijdens de pauzes en
de maaltijden werd niet ge-
sproken, zodat ieder zich
‘naar binnen’ kon keren.
Titels van de inleidingen:
Foundations of Wisdom (De
funderingen van wijsheid);
The Basis of Consciousness

(De basis van bewustzijn);
Can Attention be practised? (Is
aandachtig zijn iets wat je
kunt leren en in praktijk kunt
brengen?); Aspiration is like a
flame (Verlangen of aspiratie
is als een vlam). Hieronder
een weergave van enkele
belichte punten:

Het doel van de mens is
wijsheid te bereiken, wakker
te worden, de dingen te zien
zoals zij werkelijk zijn, vanuit
liefde- compassie, zonder
oordeel, oppervlakkige toe-
voegingen en illusies.

Welke motivatie zit er ach-
ter onze handelingen, want in
feite is dat het enige dat telt.

Het spirituele ‘pad’, of de
‘ladder’ verdwijnt uiteindelijk
en onvermijdelijk, in de vol-
strekte duisternis die de mys-
ticus ervaart. In hoeverre
volgt dan de sprong in het
eindeloze, de vereniging met
het Ene, of valt men terug?

Ons lijden komt ten einde
als het ego kan worden ach-
tergelaten, al kan dat ego
soms heftig protesteren: ‘The
ego cries out, because it dies
out when insight comes’. Hoe
lang blijven wij kiezen voor
onze aanhoudende persoon-
lijke klaagzang?

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Agenda Nederland

oktober 2007

13 Studiegroep “De Mahatma
Brieven”

november 2007
10 Ledendag te Naarden
17 Studiegroep “De Geheime

Leer”

december 2007
15 Studiegroep “De Mahatma

Brieven”

Agenda buitenland

oktober 2007
13-20 European School of

Theosophy in Edinburgh,
Scotland: “Exploring the
inner worlds”

november 2007
5-17 Adyar: Fundamental

theosophical principles
(Dolores Gago)

19 nov - 1 dec Adyar: Basic
theosophy and the future
of man (Prof. C.A. Shinde)

december 2007

3-15 Ancient Wisdom and
Modern Insight (Prof. R.C.
Tampi)

januari 2008
7-29 Adyar: Theosophy,

science and esoteric
science (Colin Price)

De nationale studiegroepen
vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over
alle genoemde activiteiten kunt
u contact opnemen met de
T.V.N.: 020-6765672.
Zie ook www.theosofie.nl.



Bewustzijn kan ontwaken
als wij leren van onze ellen-
de, door te observeren en te
redeneren, door te overpein-
zen, door te mediteren. Dat
is namelijk de unieke eigen-
schap van de mens die hem
onderscheidt van de andere
natuurrijken: het vermogen
om het denken te onderzoe-
ken middels het denken, om
zo te regenereren. Maar pas
op, het denkvermogen kan
niet met de psyche onder-
zocht worden: een diamant
kan alleen met een diamant
geslepen worden. Redeneren
dat alleen leidt naar intellec-
tuele, academische kennis
leidt NIET tot het ontwikke-
len van bewustzijn. Als Des-
cartes zegt ‘Cogito, ergo sum’
( Ik denk, of: ik weet, dus
daarom besta ik), dan is dat
in feite slechts een intellec-
tuele benadering. We zouden
juist heel wat intellectuele
knopen en conditioneringen
in ons denken achter ons
moeten kunnen laten.

Bewustzijn is alom aanwe-
zig, zoals lucht dat het glas
vult als je de vloeistof eruit
giet. Wij zijn weliswaar be-
wust (conscious), we zwem-
men allemaal in de oceaan
van bewustzijn, maar we zijn
niet altijd gewaar (aware).
Het denken zou anders ge-
richt moeten worden. Hier-
voor is concentratie noodza-
kelijk en het zich niet laten
afleiden door indrukken.
Onze handelingen zouden
met onze volledige aandacht
verricht moeten worden:
handelen vanuit het hart,

zonder iets terug te ver-
wachten.

Authenticiteit en aspiratie
zijn belangrijk: moedig staan
voor wat we werkelijk zijn,
streven naar het goede en
naar vervolmaking voor allen,
want dat is ethisch leven.
Authenticiteit dient bij deze
twee voorop te staan, want
anders verandert het streven
naar het beantwoorden van
de roep van de innerlijke ziel
slechts in grove ambitie. We
kunnen de vlam van onze
geestelijke aspiratie koeste-
ren door het besef van de
eenheid van leven; door geen
persoonlijke aspiraties aan de
handeling te verbinden,
‘Think well and then act’
(denk juist en handel)!; door
goede daden vanuit compas-
sie; door geen genoegen te
nemen met onbenulligheden,
maar dóór te dringen tot wat
werkelijk de moeite waard is;
door ons denken niet node-
loos te belasten, maar ruimte
te creëren door stil te zijn.
Dit kunnen we doen door er
een gewoonte van te maken
om ’s ochtends na het op-
staan, ’s middags in de pauze
en ’s avonds voor het naar
bed gaan ‘doodgewoon’ tien
minuten stil te zijn en het
denken dan helemaal tot rust
te brengen, zonder  gebruik
van mantra’s of affirmaties,
alleen: ‘Pauze!’. We kunnen
zorgen voor een helder den-
ken, en positief zijn, maar
ronduit ‘Nee!’ zeggen tegen
wat niet correct en ethisch is;
we kunnen betrokken zijn en
goed doen in ons kleine per-
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Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
betreffende loges/centra
(zie adressenpagina).

oktober 2007
1 Film: Who are you Mada-

me Blavatsky? (Den Haag)
2 Waar zijn mensen voor?

inleiding Wies Kuiper
(centrum Zwolle)

5 De oogst van het leven
door Nel van Beers
(Utrecht)

7 Kabbala - op het lijf ge-
schreven door Hans van
Aurich (Amersfoort)

7 Licht; Geestelijke moge-
lijkheden in de mens (loge
Zwolle)

8 Teresa van Avila: de inner-
lijke burcht door Bep
Meereboer (Arnhem)

8 De stichters van de Theo-
sofische Vereniging (ge-
spreksavond Den Haag)

8 De oogst van het leven hst
1 (groepsstudie Leeuwar-
den)

13 Karma: Knoop of kans?
door Peter Smit (A’dam)

15 De Hemelse Verblijven in
de Kabbalah door Kees
Voorhoeve (Arnhem)

15 De kringloop door de
Bardo’s door Jean karel
Hylkema (Den Haag)

16 Het Egyptisch Dodenboek
door Ronald Engelse
(Zuid-Limburg)

19 De plaats van de wijs-
heidstradities in de 21ste
eeuw door Hans Gerding
(Utrecht)

21 Upanishaden door Dr.
Wim van Vledder
(Naarden)



soonlijke leven; alles met on-
ze volle aandacht doen. Dat
alles is een enorme bijdrage
aan het geheel.

Conclusie: een ingetogen
en heel praktische retraite
die zeker voor herhaling vat-
baar is. Eén van de deelne-
mers zei nu in te zien van
wat voor vereniging we
eigenlijk lid zijn …

ER

Vele wegen, één pad

Zomerschool TVN
Naarden, 6 t/m 8 juli 2007

Bij de meeste lezingen waren
dit weekend zo’n 60 – 70
personen, dus ’n mooie op-
komst. Het zou weer een
zeer interessante en boeien-
de zomerschool zou worden,
zoals we gewend zijn. Vrijdag
verraste Ali Ritsema ons met
een mooie powerpoint-pre-
sentatie bij haar uiteenzet-
ting, in 3 delen, uit Antropo-
genesis, deel II van De Gehei-
me Leer. Dit deel boeit de
meeste mensen zéér, maar
niet iedereen waagt zich er-
aan om dat helemaal uit te
werken zoals Ali ons dat
heeft getoond. Zij noemt
haar presentatie Het pad van
Evolutie.

Voor het menselijk ras, zo-
als wij ons nu op deze aarde
bevinden, is dit één van de
belangrijkste delen van De
Geheime Leer, want we leren
hoe alles begon in de vierde
ronde met de maangoden die
elk naar een hun aangewezen
land werden gezonden om
de mensen  met de ‘luchtach-

tige lichamen’ hun vormen te
geven (Linga Sharira) van bin-
nenuit. De ‘geesten van de
aarde’ namen het vervolgens
over en begonnen met het
‘kleden van de schaduwen’,
het van buiten bekleden van
deze vormen (uiterlijke lich-
amen). Alle wortelrassen
passeerden de revue en
iedereen luisterde met inge-
houden adem, want dit is
materie die moeilijk te be-
studeren is; Ali heeft alles
uitgezocht en voor ons op
een rijtje gezet. De power-
point- presentatie maakte
alles inzichtelijker, want het
is moeilijk deze vage sloka’s
en stanza’s concreet te
maken met beelden. Het is
echter zeer wel gelukt.

Héél in het kort kunnen
we stellen dat ze ons heeft
laten zien dat het belangrijk-
ste om te weten over het
door ons te bewandelen ‘pad
van evolutie’ is het volgende:
als we vragen ‘waar gaat het
heen?’, het antwoord kan
niet anders zijn dan ‘waar het
vandaan komt’. Dit geldt ook
voor de mens, die door alle
evolutionaire stadia moet
gaan om te worden wie hij in
wezen is. Het is de bedoeling
dat men zich uiteindelijk be-
wust is van zijn goddelijk be-
ginsel, hetgeen voor de eer-
ste, onbewuste mensenras-
sen onmogelijk zou zijn ge-
weest. Ook is duidelijk dat
het ‘Ken Uzelve’ het allerbe-
langrijkste axioma is en blijft.

Ondergetekende verheugt
zich dan ook al op de volgen-
de ‘Geheime Leer’- cursus-
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22 De oogst van het leven hst

2 (groepsstudie Leeuwar-
den)

23 Geheime Leer II Stanza X
o.l.v. Wies Kuiper

26 De Geheime Leer II: de
inleidende aantekeningen
(centrum Haarlem)

november 2007
2 Analyse en synthese van

het embleem van de
Theosofische Vereniging
door Kees van Asperen
(Utrecht)

5 De oogst van het leven hst
3 (groepsstudie Leeuwar-
den)

6 Yoga-Sutra’s van Patanjali
(groepsstudie Amsterdam)

6 Film “Staya Erusa” (R.J.
Heijn) (Naarden)

6 Heb ik één of twee Zel-
ven? inleiding Agnès
Wagemans (c Zwolle)

12 Cursus “De Geheime
Leer” (Zuid-Limburg)

12 De wijsheid van het oude
China door Wim Leys
(Amersfoort)

12 Zoektocht naar de Helige
Graal en de Ark van het
Verbond door Klaas van
Urk (Arnhem)

12 Workshop: Wat is de rea-
liteit: door Markus van
Alphen (Den Haag)

16 Tijdloze wijsheid en de zin
van het leven door Kees
Voorhoeve (Utrecht)

17 Reisverslag. Bezoek aan
het geboortehuis van H.P.
Blavatsky door Jan-Jelle
Keppler (Amsterdam)

18 Liefde; Wij zijn uitdrukking
van de universele begin-
selen (loge Zwolle)

19 De oogst van het leven hst
4 (groepsstudie Leeuwar-
den)



avonden die in Zuid-Limburg
zullen plaatsvinden in het na-
jaar, omdat Ali dit daar nog
eens zal vertonen in 2 avon-
den. We hebben een vaste,
enthousiaste groep van 14 –
20 personen elke maand. Er
waren 7 personen naar Naar-
den gekomen voor deze zo-
merschool. Dat was nieuw: 7
belangstellenden uit Limburg;
wie had dat gedacht in 1991,
toen het daar allemaal begon?

’s Avonds lieten Jan Kind en
zijn echtgenote ons zien hoe
zij hun theosofisch werk
doen in ‘de drie Amerika’s’.
Ze lieten de diverse landen
en de theosofische groepen
die daar al zijn, zien via een
dia- presentatie en Terezinha
gaf in het Engels commen-
taar. Als inleiding had Jan
humorvolle  anekdotes ver-
teld over de bijna missionaire
manier waarop ze daar hun
werk doen in krakkemikkige
ruimtes etc., maar de liefde
voor het theosofisch werk en
de wijsheid van de mensen
aldaar overwint alles. Het is
prachtig om te zien hoe zij
daar de weg bewandelen en
tonen aan de mensen die ook
het pad willen volgen naar
zelfbewustzijn.

De tweede dag leidde
Louis Geertman ons langs het
pad van de literatuurhistorie
en liet ons tevens zien welke
theosofische literatuur er is,
die kan dienen als wegwijzer
op het door ons te bewandelen
pad. Vanuit zijn jarenlange
ervaring op dit, zijn vakge-
bied, toonde hij ons vele in-

teressante literaire werken,
waarvan hij ons dan duidelijk
maakte wat dit stuk voor ons
kan betekenen als we in be-
weging willen komen op ons
pad. Dit pad noemt hij de
‘zoektocht van de ziel’ en dat
is de juiste betiteling hiervan.
Hij kwam tot de conclusie
dat de mens zich in 8 à 9
eeuwen door kunst en lite-
ratuur heeft vrijgemaakt van
knellende godsdienstige en
maatschappelijke banden en
dat er een emancipatie heeft
plaatsgevonden, waardoor de
mens in staat is zelfstandig en
op z’n eigen manier religie te
beleven.

Later die ochtend werden
we ook via de literatuur ge-
leid op het pad door Mieke
Geertman, die het boek
Homo faber van Max Frisch
had bestudeerd en ons hier-
van een heel boeiend verslag
deed in de vorm van een ana-
lyse. Hierdoor konden wij
met haar beleven dat wij
door het juist beredeneren
en uitdiepen van dergelijke
literatuur kunnen zien, dat
wij ook daar zelfbespiegelin-
gen kunnen ontdekken,
waardoor wij tot zelfkennis
kunnen komen. Het kwam er
in het kort op neer dat het
belangrijk is jezelf en anderen
geen beeld op te leggen, om-
dat men dan niet meer in
staat is te zien wie en wat
men ‘in wezen’ is, terwijl dit
nu juist het belangrijkste as-
pect van de mens is, zijn we-
zenlijke Zelf.

De titel Hoe onbereikbaar is
onbereikbaar? werd ons door
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20 Geheime Leer o.l.v. Wies

Kuiper (c Zwolle)
27 De zeven sleutels tot

mythen en symbolen door
Prof. Dr. David Roef
(Zuid-Limburg)

30 De Geheime Leer II:
Stanza 1 (Haarlem)

december 2007
3 Het Theravada

Boeddhisme door Aad
Verboom (Den Haag)

3 De oogst van het leven hst
5 (groepsstudie
Leeuwarden)

7 Het begin van het Pad -
Denken over
basisprincipes uit de
esoterische filosofie door
Marianne Plokker
(Utrecht)

10 De Apocalyps en de
volmaakte Kubus door
Tom Krijgsman (Arnhem)

10 Realiteitszin in de
Theosofie (gespreksavond
Den Haag)

15 Heilige waanzin: Inspiratie,
wijsheid of valkuil? door
Prof. Dr. Hans Gerding
(Amsterdam)

16 Luister; Een stroom van
Licht (loge Zwolle)

17 De oogst van het leven hst
6 (groepsstudie Leeuwar-
den)

18 Yoga-Sutra’s van Patanjali
(groepsstudie Amsterdam)

19 Cursus “De Geheime
Leer” (Zuid-Limburg)

28 De Geheime Leer II:
stanza 2 (Haarlem)



de kosmos heel duidelijk ge-
maakt, doordat de spreker
Richard van Dijk voor ons
onbereikbaar bleef voor
meer dan anderhalf uur.
Deze schijnbare tegenslag
werd heel goed opgevangen
toen het idee werd geopperd
een rondleiding te houden
over het Internationaal Theo-
sofisch Centrum onder de
deskundige leiding van Elisa-
beth Raven en Wouter van
Beers. Hier konden we zien
en meemaken waar de paden
op het terrein zelf allemaal
heenleiden. Het was gewel-
dig interessant om te zien
wat er allemaal plaatsvindt op
dit prachtige, immense, 14
hectare grote landgoed. Het
is fijn te weten dat het zeer
goed wordt onderhouden en
we konden voelen dat er
speciale plekken zijn, waar
men zich kan ‘opladen’ met
kosmische energie; het is een
zeer spirituele plek op de
wereld, die wij altijd moeten
blijven waarderen voor wat
ze voor ons allen kan beteke-
nen, zolang wij er goed voor
zorgen.

Toen Richard arriveerde
waren we allen opgeladen
om samen met hem te zoe-
ken naar de paden die hij
voor zichzelf heeft trachten
uit te stippelen en die hij, net
als wij allemaal, nog zal moe-
ten bewandelen om het eind-
doel te bereiken. Het kwam

erop neer dat hij goed ziet
dat hij en wij allemaal zoe-
kende zijn en dat het daarom
belangrijk is, dat wij uiteinde-
lijk het juiste pad vinden.
Ook stelt hij, dat wij eigenlijk
naar iets verlangen, dat ons
nooit heeft verlaten, dus het
ligt onder onze neus, we
moeten het alleen zien.

Zaterdagavond werd de
film An unconvenient truth
vertoond van en met o.a. Al
Gore. Hier zullen ongetwij-
feld veel mensen antwoor-
den hebben gekregen op vele
vragen, waardoor er weer
nog meer vragen zijn ont-
staan over wat we in gods-
naam allemaal aan het doen
zijn met onze prachtige moe-
der aarde en hoe wij oplos-
singen zullen moeten vinden
om haar te behouden voor
ons nageslacht, anders zal de
natuur ons doen buigen.
Want theosofisch gezien
moeten wij ons, volgens een
fragment in De Stem van de
Stilte, buigen voor de natuur
en haar respect tonen. Met
deze film is gebleken dat dit
niet het geval is. Gelukkig
hoort men tegenwoordig
veel geluiden dat regeringen
zich wel degelijk bewust be-
ginnen te worden van de
noodzaak om een betere
‘rentmeester’ te worden van
ons aardse erfgoed.

Zondagmorgen leidde Elly
Kooyman ons langs de twee
paden van het kleine, grote
meesterwerk van H.P. Bla-
vatsky De Stem van de Stilte.

Belangrijk blijkt dat men
een bepaalde routine zou
(moeten) kunnen aankwe-
ken, waardoor het bereiken
van een hogere staat moge-
lijk zal zijn. Men zal moeten
mediteren, studeren en over-
peinzen, breedte en diepte in
praktijk brengen. Een mooie
zin vind ik dat, als er voor-
oordelen zijn, men dit ‘stof
op de spiegel’ noemt, dat
men met zijn adem tenslotte
zal kunnen wegblazen, zodra
men het transformatie- pro-
ces voldoende heeft door-
lopen en men de zeven klan-
ken in één onophoudelijk kan
horen, het ‘AUM TAT SAT’,
de ononderbroken stem van
de stilte, door de eeuwigheid
heen.

Tenslotte kregen we van
Fay van Ierlant te horen
waarom onze ziel verplicht is
de pelgrimstocht te maken.
Het blijkt heel duidelijk dat
Fay talloze boeken heeft ge-
lezen en bestudeerd, in het
kader van haar functie bij de
uitgeverij en de boekhandel
die zij jarenlang vervulde. Zij
begon o.a. met  vers 58 uit
De Stem van de Stilte waarin
staat dat je het Pad niet kunt
gaan, voordat je dat Pad zelf
geworden bent. Ze haalde
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een veelvoud van wijze boe-
ken aan die handelen over
het volgen van het pad door
de ziel en zij trachtte duide-
lijk te maken hoe zij dit ziet
in dit kader. Als je de nood-
zakelijke achtergrond begint
te ontdekken, stuit je als van-
zelf op de vele geschriften
van eeuwige wijsheid, litera-
tuur en kunst, in je eigen le-
ven en in alles om je heen,
waardoor je steeds meer
gaat waarnemen.

Van deze presentaties, in-
leidingen en lezingen zal
waarschijnlijk een samenvat-
ting worden geplaatst in
Theosofia, dus is het overbo-
dig om er inhoudelijk diep op
in te gaan in dit verslag.

Jonah Cabo

Juli 2007, congres EFTS in
Helsinki: Finland, land van
de lange schaduwen

Het congres van de Europese
Federatie van de Theosophi-
cal Society (EFTS) in Helsinki,
waar ook het 100-jarig be-
staan van de Finse sectie van
de TS werd gevierd, was op
het eerste gezicht een wat
formeel gebeuren. Met als
thema ‘Compassion - the Basis
of Peace and Understanding’
waren er toespraken van de
eregasten Samdhong Rin-
poche en onze presidente
Radha Burnier, lezingen door

de diverse nationale voorzit-
ters en diverse presentaties
door de voorzitter van de
EFTS, Tran- Thi- Kim- Diêu.
Er waren ruim 260 deelne-
mers, waaronder een tiental
uit Nederland, maar ook uit
andere Europese landen, uit
de USA, Afrika, Australië, en
Brazilië kwamen geïnteres-
seerde leden naar Helsinki.
Zo’n internationaal congres is
ook een ontmoetingsplek,
waar men elkaar (weer) te-
genkomt, en de locatie aan
het water en in de prachtige
Finse hoogzomernatuur leen-
de zich prima voor wandelin-
gen en informele gesprekken.
Ontmoetingen waarin voor
velen ook de richting en de
toekomst van de TS onder-
werpen van gesprek waren.
De opvolging van de inter-
nationale president Radha
Burnier hield mensen bezig,
maar ook hoe we als organi-
satie meegaan in de moderne
tijd. Voor mij als nieuwkomer
valt dan op, dat de leden indi-
vidueel heel open praten
over vernieuwing, maar dat
de organisatie op de een of
andere manier heel traditio-
neel blijft en in zekere zin
hiërarchisch opereert. Dat is
natuurlijk zo gegroeid, maar
vindt eigenlijk geen basis in
de uitgangspunten, in een
ware broederschap zijn we
allen gelijk. We hebben te
maken met lange schaduwen

uit het verleden, schaduwen
die we best positief kunnen
waarderen en die ons herin-
neren aan de spirituele zon,
maar die we wel moeten
herkennen. In die zin was
Finland voor mij ook figuurlijk
wel een goede locatie, want
in het landschap daar spelen
die lange schaduwen een be-
langrijke rol, zeker in de zo-
meravonden, want echt don-
ker wordt het er niet.

De vorm waarin het con-
gres zelf was gegoten was
stijf, er was vrijwel geen in-
teractie met het gehoor, en
omdat alles ook nog eens
werd vertaald was het soms
een lange zit. Natuurlijk is
zo’n opzet in zekere zin on-
vermijdelijk, bij een feeste-
lijke viering van het honderd-
jarig bestaan op zondag (op
dat moment waren er zo’n
330 mensen aanwezig) wa-
ren er veel felicitaties en vor-
melijke toespraken in het
Fins, die vertaald moesten
worden. Maar de presenta-
ties lijden onder dat steeds
vertalen. Eigenlijk was de
internationale president
Radha Burnier de enige die
daar goed mee wist om te
gaan, door in de vertaalpau-
zes contact met haar gehoor
te maken en daarmee haar
toespraken levend te hou-
den. Ze was in vorm, zei
men in de wandelgangen. De
andere sprekers hadden het
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moeilijk met die onderbre-
kingen, ook de toespraken
van de Rinpoche werden
daardoor monotoon en on-
geïnspireerd. De teksten, de
Finse organisatie had alle toe-
spraken in minstens vier talen
op papier klaarliggen, hadden
op zich wel kwaliteit, maar
het kwam er min of meer op
neer dat het publiek gewoon
de tekst op papier zat mee te
lezen. Weinig spontaan, en
ook inhoudelijk meer van
hetzelfde, veel aanhalingen
van bekende teksten, in ze-
kere zin ‘standaard- theoso-
fie’, niet echt inspirerend, ze-
ker voor een publiek dat al
die teksten al zo vaak hoor-
de. Een enkeling kwam met
frisse ideeën, zoals de Est-
landse Martin Hausenberg en
ook de tekst van de lezing
van Riki van der Hecht, de
voorzitter van de Belgische
afdeling, was indrukwekkend.

Zonder nu de Finse afde-
ling, waar Marja Artamaa bin-
nen het opgelegde format de
zaak prima organiseerde, te-
kort te doen, was het voor
mij en velen met mij duide-
lijk, dat het anders zou kun-
nen. Meer vrijheid, meer in-
teractie en meer inspelen op
wat de mensen nu bezig-
houdt. En we doen het in ze-
kere zin in Nederland ook al
anders: op bijvoorbeeld de
zomerschool dit jaar was er
een heel open sfeer, meer
echte discussie en interactie.
Meer kwetsbaarheid, minder
formaliteit en ik hoop dat
men ook op het wereldcon-

gres in Italië in 2010 daar
meer oog voor heeft. Het is
echt niet nodig, dat iedere
nationale voorzitter z’n
praatje moet houden, vaak
zijn dat prima bestuurders,
maar geen grote sprekers, en
dat hoeft ook niet. Misschien
is het een idee om in Europa,
net als in de VS, een aantal
goede sprekers te zoeken,
die als een soort ambassa-
deurs van de theosofie onze
boodschap kunnen uitdragen
en verwoorden. Met ook iets
meer multimediale techniek,
want veel verder dan een
soort diapresentatie van de
voorzitter van de EFTS Tran-
Thi-Kim-Diêu reikte dat niet
in Helsinki. Natuurlijk, men
vulde het programma aan
met prachtige concerten, er
was een expositie met histo-
risch materiaal over de TS en
er was een uitje naar Hel-
sinki, een soort bonte avond
met zingen en cultuur, maar
het is jammer dat het pro-
gramma zelf zo weinig inspi-
rerend was. Gelukkig was er
voor een behoorlijk grote
groep nog een leuk slot aan
het congres: we gingen naar
het zomerhuis van de Finse
Theosofische Vereniging in
Kreivilä, prachtig gelegen.
Daar liet men ook de andere
kant van de Finse ziel zien.
We werden, twee bussen
vol, ontvangen met gezang,
er werd gewandeld, er was
een sauna, er werd geroeid
en spontaan werden er
workshops georganiseerd, ’s
avonds samen gezongen, het

leek wel of de formaliteit
daar gewoon oploste. Ook
was er de kans om wat die-
per te gaan. Zo was ik was
bijvoorbeeld onder de indruk
van de aanpak van Gautama,
het hoofd van de Krishna-
murti- school in Adyar, die in
Kreivilä  een workshop over
yoga deed, maar ook enthou-
siast sprak over hoe moder-
ne techniek en communicatie
via internet kunnen helpen
om de TS minder hiërar-
chisch en meer open te ma-
ken.

Mede door de ervaring in
Kreivilä kwam ik toch heel
positief terug uit Finland en
dat had te maken met wat er
informeel gebeurde. Prach-
tige, wijze mensen, die open
stonden voor elkaar en die,
voorbij de tolerantie, ook
ware compassie toonden.
Geen plichtmatige instem-
ming met opgelegde of voor-
gedachte inzichten, maar kri-
tische, zelfstandige denkers.
En uit de hele wereld, er zit-
ten mensen bij uit India, Afri-
ka of de Oekraïne die we ze-
ker in Naarden moeten zien
te krijgen. Daar ligt het echte
kapitaal van de theosofische
vereniging, in het in praktijk
en samen de mooie kreten
uit onze literatuur ook waar-
maken. In die zin kreeg de
wat droge titel ‘Compassion -
the Basis of Peace and Under-
standing’ voor mij toch in-
houd.

Luc Sala
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Het regent steenen
De spirituele erfenis van Nederlands-Indië
Coen Ackers
394 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 7894 601 4
Prijs € 21,50

1825, 1831, 1834, 1842. Aanhoudend 
duiken berichten op over een bizar 
fenomeen dat zich zou voordoen in 
Nederlands-Indië. Het is raadselachtig 
en verontrustend, want voor de Westerse 
koloniale ambtenaren oncontroleerbaar.
Wanneer Indonesië zijn onafhankelijkheid 
wint, blijkt de Nederlandse cultuur op 
één punt sterk veranderd. De Indische 
waardeling voor een niet-materiële 
werkelijkheid heeft sporen nagelaten 
in de spirituele zienswijze van menig 
Nederlander. Voor Nederland is daarom 
de meest ingrijpende erfenis van 
Nederlands-Indië spiritueel.

Spinoza voor iedereen
uit zijn gelijkenissen en voorbeelden

Jan Knol
208 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 2842 194 3

Prijs € 14,50

Spinoza’s filosofie is fascinerend 
en hoogst actueel. Het gaat bij 

Spinoza om een nieuw godsbesef, 
waarvoor hij in zijn eigen tijd 

werd verketterd, maar dat in onze 
dagen heel modern aandoet. Uit 

dat godsbesef leidt Spinoza op 
inventieve en systematische wijze 
allerlei inzichten af op het gebeid 

van ethiek en moraal.
Aan de hand van Spinoza’s 

gelijkenissen en voorbeelden 
illustreert Jan Knol Spinoza’s 

gedachtengoed in begrijpelijke 
taal en blijft daarbij dicht bij diens 

tekst. Zo maakt hij de grote filosoof 
toegankelijk voor iedereen.

De kwantum dokter
De nieuwe wetenschap

 van gezondheid en genezing
Amit Goswami

352 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 2158 416 4

Prijs € 22,95

Dit boek toont aan dat schijnbaar 
verschillende methoden als ayurveda, 

homeopathie en acupunctuur 
kunnen worden samengebracht in 
een overkoepelend systeem: een 

wetenschappelijke én spirituele 
geneeskunst op basis van bewustzijn, 

biologie en creativiteit. Deze nieuwe 
wetenschappelijke en tevens diep spirituele 
visie biedt zowel patiënten als artsen talloze 

nieuwe aanknopingspunten!

Strengthening the Link
One Hundred Years 1903-2003
The Theosophical Society in Europe

114 pp., paperback
ISBN 978 2 85000 260 1

Price € 10,00

Het regent steenen

Karel P.C. de Bazel was in zijn tijd 
een van de bekendste Nederlandse 
architecten. Eerder nog dan Hein 
P. Berlage gaf hij de aanzet naar 
het modernisme in de bouwkunst. 
De Bazel was overtuigd theosoof 
en vrijmetselaar, en al zijn 
architectonische ontwerpen kwamen 
direct uit die levensbeschouwingen 
voort. De Bazels grootste creatie is 
het hoofdkantoor van de Nederlandse 
Handel-Maatschappij in de Vijzelstraat 
in Amsterdam.

K.P.C. de Bazel (1869-1923)
Vormgever van een nieuwe wereld
Marty Bax
120 blz., gebonden met leeslint 
2007 - ISBN 978 90 6109 597 2
Prijs € 9,90
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Theosofi sche
boekhandel Adyar
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde, Singel 313, 1021 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97

De volledige Tswang Tse bestaat uit drie delen: de Innerlijke 
geschriften, de Uiterlijke geschriften en de Gemengde geschriften. 
De Innerlijke geschriften genieten de grootste bekendheid. Het 
is een taoïstisch meesterwerk dat aan de hand van anekdotes, 
afgewisseld met filosofische verhandelingen en indringende 
analyses, aanschouwelijk maakt waarom woorden, lineaire logica 
en ratio hopeloos tekortschieten als het om de essentie van het 
leven gaat.

The Zen doctrine of no-mind
The Significans of the Sutra of 
Hui-neng (Wei-lang
D.T. Suzuki
160 pp., paperback 1969
ISBN 978 0 8772 8182 5 
Price € 16,95

One of the most famous Zen 
masters was Hui-neng (638-713) 
and this work is largely concerned 
with his teaching. However, this 
volume delves into the whole pur-
pose and technique of Zen train-
ing, and in the view of many, goes 
further into the depths of Zen than 
any other work of modern times.

Zhuang Zi - de volledige geschriften
het grote klassieke boek van het taoïsme
Kristofer Schipper (vertaling en toelichting)
439 blz., gebonden 2007 - ISBN 978 90 457 0085 4; Prijs € 39,90

Als een van de vroegste teksten van het taoïsme hebben de geschriften van 
Zhuang Zi een zeer grote invloed uitgeoefend op de filosofie en de kunst van 
het Verre Oosten. Na meer dan tweeduizend jaar is het nog steeds
een van de meest geliefde boeken in China, Korea en Japan. Zhuang Zi 
waarschuwt voor alle schijnwetenschap en bijgeloof, vooroordelen en taboes, 
eerzucht, fanatisme, en het zinloos najagen van onbereikbare idealen. Hij leert 
ons in eenvoud en stilte, door werk en door meditatie, de Tao, de weg van de 
eenheid van mens en natuur, te vinden.
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The Zen doctrine of n

Z
hh
KK
44

AA
ZZ
hh
ee
ww
ee
oo
ee

Ethics: Bridging Freedom and 
Responsibility

European Congress of The 
Theosophical Society in Europe, 
September 2004, Porto, Portugal

100 pp., paperback 
ISBN 978 2 85000 261 8

Price € 10,00

Tswang Tse – 
Innerlijke geschriften
Over de bron van tienduizend dingen
George Hulskramer (vert.)
144 blz., gebonden 2007
ISBN 978 90 6963 773 0
Prijs € 9,90
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Doeleinden van de Theosofische Vereniging:

Het vormen 
van een kern van de 
universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof, 
geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen 
van de vergelijkende studie 
van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap.

Het onderzoeken van de 
onverklaarde wetten in de natuur 
en van de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn.
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