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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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Kunnen universele waarden
duidelijker gesteld worden?
– Radha Burnier

De waarden of realiteiten die be-
staan in de sterk subjectieve, onaan-
raakbare spirituele sferen kunnen
niet nader gedefinieerd worden. Mis-
schien kan niets buiten de tijdssfeer
nader gedefinieerd worden, omdat
het niet is onderworpen aan voor-
waardelijkheid.

Rechtvaardigheid, bijvoorbeeld, maakt
deel uit van de aard van het universum.
Alles wordt in een staat van evenwicht
gehouden; ieder schepsel heeft dezelf-
de potentie om te groeien tot vol-
maaktheid; en alle levende wezens ont-
vangen wat hen toekomt, in opdracht
van de Wet van Karma. Niets in mani-
festatie valt buiten de reikwijdte van
het principe van rechtvaardigheid dat
manifestatie bestuurt. Dat is natuurlijk
niet waarneembaar of aanraakbaar,
maar bestaat eeuwig. Daarom gaat de
betekenis van het woord zelf verloren,
wanneer het woord gekarakteriseerd
wordt, zoals men wel doet wanneer
mensen het hebben over socialistische,
communistische of welke rechtvaardig-
heid dan ook. Precies zo kan weten-
schap, hetgeen zuivere kennis bete-
kent, niet duidelijker gesteld worden.
Er kan niet zoiets bestaan als Ameri-
kaanse wetenschap, Chinese weten-
schap of Indiase wetenschap. Kennis is
kennis en wordt niet beter of slechter
vanwege de geografische of andere
bron waar zij uit voortkomt.
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Mededogen, waarheid en alle waar-
den die eeuwigdurend zijn en niet ge-
controleerd door menselijke gedachten
en intenties, zitten in één categorie, die
helemaal niet lijkt op de categorieën in
de niet-permanente wereld van ver-
schijnselen, die wel gekenschetst kan
worden en zelfs volkomen misvormd.
De wet kan Indiaas zijn of Brits, omdat
de wet het product is van het menselijk
denkvermogen. Maar rechtvaardigheid
is dat niet en daarom is zij van nature
zuiver en onveranderbaar.

In deze context kunnen wij ons af-
vragen of theosofie, een woord dat ver-
wijst naar goddelijke of eeuwige wijs-
heid, nader aan te duiden is. Heeft het
enige zin te spreken over ‘oorspronke-
lijke theosofie’? Eeuwige Wijsheid
kent oorsprong noch einde. Het is een
zuivere staat van kennen, van opperste
intelligentie die onfeilbaar handelt om-
dat zij zuiver en onbezoedeld is en het
goede voor allen teweeg brengt. Een
bepaalde persoon, notie of dissertatie
over theosofie kan misschien briljant
zijn of zelfs inspirerend, maar kan niet
worden aangeduid als originele theoso-
fie zolang het bij woorden of begrippen
blijft. Om origineel te zijn, moet de
wijsheid waarnaar het woord ‘theoso-
fie’ verwijst een levende kracht zijn,
een weldadige intelligentie.

Dit zou datgene geweest kunnen zijn
waarnaar HPB verwees als ‘de levende
waarheid’. Het is abnormaal om wijs-
heid te zien als niet levend; als het
geen levende staat is, kan het geen
wijsheid genoemd worden. HPB heeft
misschien wijsheid ervaren in haar ver-
heven momenten en hieraan uitdruk-
king gegeven in woorden, maar iemand
die haar woorden leest of herhaalt is
daardoor noch begiftigd met wijsheid
noch gemachtigd te beoordelen wat
‘originele theosofie’ is. Bovendien kan
de vraag waar de oorsprong van de
theosofie ligt – aangezien HPB zei dat
zij de synthese van een aloude wijsheid
gepresenteerd had die niet toebehoor-
de aan een bepaald volk of tijdperk –
niet zomaar terzijde geschoven wor-
den.

Het boek van Geoffrey Hodson, ge-
titeld Basic Theosophy suggereert een
andere kwalificatie die meer vragen in
het denkvermogen oproept. Veel leden
van de TS zouden bekend zijn met de
bewering dat de Goddelijke Wijsheid is
als een grenzenloze oceaan die te diep
is voor reuzen maar waarin tegelijker-
tijd kinderen veilig kunnen waden. Wa-
dend of in diep water, iedereen heeft
de gelegenheid om geactiveerd te wor-
den in dezelfde frisse, stimulerende
wateren van de oceaan. Maar de kans
kan op allerlei manieren gemist wor-
den. Of, wanneer we de metafoor ver-
anderen, de ervaring kan lijken op die
van de soeplepel in de soepterrine, die
de smaak van de soep niet kent. Som-
mige mensen kunnen misleid worden
om te geloven dat zij deze wijsheid be-
zitten nadat zij een paar ideeën begre-
pen hebben, of zelfs alle ideeën in dik-
ke boeken; maar ervaren zij echt de le-
vende wateren van de waarheid? Na-
dat een kind even in een plas gespeeld
heeft, kan hij misschien bij het stam-
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pen door het regenwater een waarach-
tiger plezier beleven en is hij uiterlijk
en innerlijk meer verfrist.

Er bestaan simpele manieren om de
aloude wijsheid te onderrichten, die,
wanneer hij door en door in iemands
bewustzijn geassimileerd is, een nieu-
we kwaliteit in alle relaties openbaart,
in contact met de rest van het leven.
Zo iemand wordt misschien niet her-
kend als theosoof door de geleerden
en de arroganten, maar kan evenzo-
goed onderscheiden worden door een
fundamenteel begrijpen dat de naam
‘theosofie’ meer verdient dan spranke-
lende eruditie.

Laten wij als voorbeeld nemen een
eenvoudig idee dat C.W.Leadbeater
benadrukte. De mens is geen lichaam
dat een ziel bezit, maar een ziel of
atma dat een lichaam draagt; het li-
chaam wordt vervangen net als kleding
wanneer zij niet langer functioneel is.
Omdat dit beetje wijsheid hen ont-
breekt, moet een groot aantal mensen
ontelbare problemen trotseren en da-
gen en jaren ongelukkig zijn op de een
of andere manier. Aan de andere kant,
als dit ene beetje theosofie goed ge-
assimileerd is, dan zijn noch veroude-
ring noch sterven beangstigend; er is
geen worsteling om dingen te verwer-
ven en te bezitten; daarom is er geen
jaloezie, naijver, wedijver enzovoort;
seks wordt geen probleem, noch de be-
geerte naar heerlijk eten. Iedereen kan
zelf ontdekken hoe deze simpele vorm
van spiritueel medicijn het denkvermo-
gen geneest van vele kwalen. Wij zou-
den het leven van een kalm, onbe-
vreesd, harmonieus bestaan dat voort-
vloeit uit dit bepaalde besef ‘funda-
mentele theosofie’ kunnen noemen.

Het kan ook originele theosofie ge-
noemd worden, want elk deel van de
enorme, eeuwige wijsheid, wanneer

deze iemands bewustzijn doordringt en
zijn levenswijze vormt, is origineel; het
handelt van binnenuit, niet zoals con-
cepten en aanhalingen die van elders
gesprokkeld worden die, zoals Krish-
namurti het noemde, alleen maar
‘tweedehands’ zijn.

Originaliteit is één van de verborgen
krachten in ieder levend wezen, die er-
op wacht zich te openbaren wanneer
belemmeringen voor haar manifestatie
worden weggenomen. Het is de funda-
mentele aard van het leven om zichzelf
uit te drukken op oorspronkelijke ma-
nieren; vandaar dat met recht gezegd
wordt: ‘Ieder mens is voor zichzelf ab-
soluut de weg…’ (Licht op het Pad).
Iedere grote leraar van de Eeuwige
Wijsheid heeft dit omkaderd op zijn
eigen unieke manier. ‘De Ene Lering
wordt door de wijze op veelvuldige ma-
nieren gepresenteerd’, zegt de Upa-
nishad.

Volgelingen en exponenten van de
Aloude Wijsheid spreken er zeker
over, ieder in zijn eigen taal, op foute,
onjuiste of gedeeltelijk juiste wijze,
daarbij communicerend wat hij of zij
ziet als feit of waarheid. Het is niet aan
enige bepaalde personen gegeven om
te verklaren wat ‘originele theosofie’ is
en te eisen dat anderen zich daaraan
conformeren. Eén van de meest waar-
devolle en onderscheidende karakte-
ristieken van de Theosophical Society
is de sfeer van vrijheid die er heerst om
te zoeken naar waarheid en deze voor
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zichzelf te ontdekken, hoe riskant ook
de weg, hoe zwaar ook de taak. Origi-
nele theosofie kan niet overleven wan-
neer zij verstikt wordt door vooroorde-
len, dogma’s en het opleggen van spiri-
tuele of zelfs intellectuele autoriteit.

Verborgen gevaren

Sir Martin Rees, de Britse koninklijke
astronoom, heeft in zijn boek Our Fi-
nal Century zeer effectief gewezen op
de enorme gevaren die de mensheid
bedreigen naarmate de meedogenloze
vooruitgang van wetenschap en tech-
nologie voortschrijdt. Deze gevaren
zijn niet langer beperkt tot de gevolgen
van een kernoorlog of de ontwikkeling
van geraffineerdere conventionele wa-
pens. Andere vormen van dodelijke
vernietiging, die groot gevaar beloven,
worden voorzien. In de loop der tijd
zullen veel meer mensen toegang heb-
ben tot de kennis en het eenvoudige
gereedschap dat nodig is om massa-
vernietiging los te laten op deze nieu-
we manieren, waarbij voorbijgegaan
wordt aan de complicaties van het be-
werkstelligen van kernsplitsing of -ver-
smelting om energie vrij te maken. Ge-
netische manipulatie, nanotechnologie
en chemische en biologische wapens
kunnen gebruikt worden voor kwalijke
doelen, zelfs door mensen die eenvou-
dige laboratoria daarvoor opzetten.

Het tijdschrift van het Indian Centre
for Science and Technology verwijst in
het nummer van 15 februari 2005 naar
de ‘verbijsterende openbaringen’ ge-
daan door het prestigieuze Britse tijd-
schrift New Scientist. Onder de diverse
ideeën die naar men zegt voorgelegd
zijn aan het Pentagon door het labora-
torium van de luchtmacht van de VS in
Dayton, Ohio, om fondsen te werven,
waren voorstellen om de huid van de
vijandelijke troepen ondraaglijk gevoe-

lig te maken voor zonlicht; om een
chemisch middel te ontwikkelen dat
‘blijvend slechte adem’ veroorzaakt; en
chemische wapens om zwermen boze
ratten of woedende wespen aan te
trekken, om aldus de vijandelijke troe-
penstellingen onhoudbaar te maken.
Maar het ergste plan dat tevoorschijn
kwam uit dergelijke geheime docu-
menten is een ‘afrodisiacum’, een che-
misch wapen dat vijandelijke soldaten
er onweerstaanbaar toe brengt seksue-
le hartstocht voor elkaar op te vatten
en zo de discipline en de moraal af te
breken – een verbijsterend voorstel uit
de koker van autoriteiten die homo-
seksualiteit fel veroordelen! De gemid-
delde burger kan op geen enkele ma-
nier weten wat er achter de schermen
gebeurt, niet alleen om een vijand te
doden, maar om hem te corrumperen,
te vernederen en in verwarring te bren-
gen.

In hetzelfde nummer van het tijd-
schrift waar hierboven naar verwezen
werd, wordt informatie verstrekt over
het enorme probleem veroorzaakt
door de wijdverbreide praktijk van het
gebruik van wegwerpluiers bij baby’s –
een gevaar voor de samenleving waar
nooit eerder over nagedacht is. Ons
wordt verteld dat een kind zes- tot
tienduizend wegwerpluiers nodig heeft
voordat hij groot genoeg is om het zon-
der te doen. Alleen in de VS worden
naar men zegt 18 miljard luiers per jaar
weggegooid als vulgrond op stortter-
reinen. Elk daarvan behoeft ca. 500
jaar om te ontbinden vanwege de lagen
vinyl, elastiek, velcro (klittenband),
plastic verpakking enzovoort. Dit alles
is bedoeld voor waterdichtheid en het
gemakkelijk verzorgen van de baby.

Er wordt wel gezegd dat virussen
goed gedijen in de begraven luiers en
doorgegeven kunnen worden aan
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knaagdieren en andere schepselen.
Iedere baby in wegwerpluiers consu-
meert 4,5 bomen. De baby’s zelf lijden
geregeld aan uitslag.

Vooruitgang lijkt vaak te duiden op
het korte termijngemak van de ene
generatie, in dit geval van moeders die
liever honderden wegwerpluiers ge-
bruiken dan katoenen luiers wassen
zoals vroeger gebeurde. Van wat er
gebeurt met toekomstige generaties
wanneer bergen van zulk spul zich op-
hopen ligt niemand wakker. Misschien
blijft er geen ruimte over voor stortter-
reinen op aarde, die voortdurend ver-
vuild wordt met rommel en giftig afval
van allerlei soort. Voor de huidige he-
donisten, die bovenal snakken naar
comfort en genot, weelde en nieuwig-
heden zijn de lange termijnvisie en de
offers die gebracht moeten worden om
een goede erfenis op te bouwen voor
toekomstige generaties niet iets om
nog eens goed over na te denken. In-
teressant genoeg is geduld (kshama)
één van de synoniemen in het Sans-
kriet voor de Aarde. Het geduld van
onze aarde wordt inderdaad op de
proef gesteld door de huidige genera-
tie mensen.

Op weg naar een oplossing
HPB wees er in één van haar geschrif-
ten op dat in de natuur alles groeit en

zich ontwikkelt op een uitgebalanceer-
de manier. De Bhagavad Gita geeft
ook aan dat het spirituele pad gekarak-
teriseerd wordt door evenwicht.

Het embryo groeit uit tot een baby
op een alomvattende manier. Hij zet
niet één of twee ledematen uit alvorens
andere te laten groeien. Als dat wel zo
was zou de baby een zeldzaam wange-
drocht zijn. Precies zo spruit uit een
zaadje in de aarde een plantje, waar
takken aan komen en die een grote
boom wordt die bloeit en vrucht
draagt, op een uitgebalanceerde ma-
nier. Zelfs als een tak wordt afgezaagd
zal de boom iets doen om zijn even-
wicht te herstellen. De kokosnoten-
palm is ook een frappant voorbeeld.
Hij heeft een ondiep wortelstelsel en
een dunne stam maar toch handhaaft
hij zijn evenwichtspunt zelfs als hij heel
hoog is. Dit is ook een zaak van in ba-
lans zijn.

Het menselijk individu en de mense-
lijke samenleving moeten leren in ba-
lans te zijn om veilig te zijn. Een een-
zijdige ontwikkeling van mentale capa-
citeiten zonder andere eigenschappen
van het hart om dit in balans te bren-
gen leidt tot zelfdestructie.

Uit: The Theosophist, april 2005
Vertaling: A.M.I.
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Kunst, onderwijs, literatuur
en activisme
– John Algeo

Wat is het verband tussen theosofie,
kunst, onderwijs, literatuur en acti-
visme? Die vraag werd opgeroepen
door het thema van de Adyar Jonge-
renconventie van 2002: ‘Het uitdruk-
ken van theosofische leringen op het
gebied van kunst, onderwijs, litera-
tuur en activisme’. Op het eerste ge-
zicht lijken die vijf punten misschien
niets gemeen te hebben. Maar een
van de principes van de theosofie is
dat niets los staat van iets anders,
maar veeleer dat alle dingen onder-
ling verband houden. Dus laten wij
eens kijken welke verbanden er be-
staan tussen theosofie, kunst, onder-
wijs, literatuur en activisme.

Theosofie is natuurlijk alleen maar de
moderne vorm van een aloude en tijd-
loze wijsheid. Het is een Tijdloos On-
derricht dat op allerlei manieren tot
uitdrukking gebracht is voor bepaalde
culturen, verspreid over de wereld. Elk
van de tijdgebonden uitingen van deze
tijdloze wijsheid heeft zijn eigen focus
en boodschap en wij zouden er goed
aan doen aandacht aan al die uitingen
te besteden. Dat is ook inderdaad wat
de tweede doelstelling van de Theo-
sophical Society (TS) beoogt: het aan-
moedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en weten-
schap – die allemaal deelexpressies zijn
van de wijsheid.

Maar hoe zit het dan met kunst, on-
derwijs, literatuur en activisme? Hoe
zijn zij verbonden met de wijsheid van
theosofie? Misschien is het nuttig om
te bekijken wat één van de grote lera-
ren in een traditie die wij niet vaak be-
studeren hierover te zeggen had. Soms
kan het helpen om naar een vraag te
kijken vanuit een nieuw standpunt.
Dus laat ons het standpunt innemen

96 Theosofia 109/3 � juni 2008

Dr. John Algeo is inter-
nationaal vice-president
van de TS en emeritus
hoogleraar van de Uni-
versity of Georgia in de
VS. Hij is vele malen
academisch onderschei-
den.



van de tijdloze wijsheid zoals deze 2500
jaar geleden werd uitgedrukt in China
door de Meester Kung, die wij Confu-
cius noemen. Hij was bijzonder begaan
met de volgende vier zaken: kunst, on-
derwijs, literatuur en activisme.

Een van de fundamentele boeken in
de traditie van Confucius is Het grote
Leren, één van de Vier Boeken van het
confucianisme, dat met voorrang wordt
aanbevolen boven de andere. Het is
een heel kort boek, dat bestaat uit ze-
ven verzen, waarvan men traditioneel
vertelt dat het geschreven of geredi-
geerd werd door Confucius uit het
tweeënveertigste hoofdstuk van het
Boek der Riten (Li Chi), met daarbij
tien toegevoegde hoofdstukken met
commentaar van de filosoof Tsang, zo-
als genoteerd door zijn discipelen. Het
is ook toegeschreven aan Confucius’
kleinzoon of aan één van zijn discipe-
len, maar men denkt nu dat het pas
800 jaar na de dood van Confucius ge-
produceerd is. Aanvankelijk erkend als
deel van de canon van de Vier Boeken
in de twaalfde eeuw is het een eenvou-
dige opsomming van fundamentele
confuciaanse waarden, in het licht
waarvan alle andere confuciaanse ge-
schriften het best begrepen kunnen
worden.

Het Grote Leren gaat voornamelijk
over het verband tussen onderwijs en
activisme. Het stelt de vraag: ‘Wat kun-
nen wij doen om vrede en orde in de
wereld teweeg te brengen?’ Dat is een
vraag over activisme. Het boek biedt
een keten van verbanden die bestaat
uit zeven schakels die leiden naar vre-
de en orde in de wereld. Er staat in dat
wij moeten beginnen met het onder-
zoeken van de dingen, want dit te doen
brengt ons tot een reeks gevolgen:

1. Wanneer dingen onderzocht wor-
den, wordt kennis vergroot.

2. Wanneer kennis vergroot wordt,
wordt het denken zuiverder.

3. Wanneer het denken zuiverder is,
wordt het hart op het rechte spoor
gezet.

4. Wanneer harten op het rechte
spoor staan, wordt het persoonlijk
leven gecultiveerd.

5. Wanneer persoonlijke levens ge-
cultiveerd worden, wordt het gezin ge-
stroomlijnd.

6. Wanneer gezinnen goed functio-
neren, zal het land in orde zijn.

7. Wanneer de landen in orde zijn,
zal de wereld vrede kennen.

De laatste drie schakels in deze ke-
ten gaan over gemeenschappen: het
gezin, de natie en de wereld. Maar de
eerste vijf schakels zijn dingen die in-
dividuen binnen zichzelf moeten doen
– en ze gaan allemaal over onderwijs.
Door aldus uiterlijke sociale orde af-
hankelijk te maken van innerlijke per-
soonlijke orde, waren de confucianis-
ten het eens met zowel mevrouw Bla-
vatsky als met Krishnamurti.

In De Sleutel tot de Theosofie (p.215)
schreef mevrouw Blavatsky ‘Streven
naar politieke hervorming, voor we een
hervorming van de menselijke natuur tot
stand hebben gebracht, is als het gieten
van nieuwe wijn in oude zakken… Een
blijvende politieke hervorming kan nooit
worden bereikt zolang dezelfde zelfzuch-
tige mensen als voorheen de teugels in
handen hebben.’ En Krishnamurti zei,
‘U bent de wereld.’ Dus om de maat-
schappij te hervormen en van de we-
reld een betere plaats te maken moe-
ten wij eerst onszelf hervormen. Wij
moeten onszelf opvoeden en wij begin-
nen onze opleiding, zoals de eerste
schakel van ‘Het grote leren’ zegt, wan-
neer wij ‘dingen onderzoeken’. En dat
is ook het derde doeleinde van de
Theosophical Society: Het onderzoe-
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ken van de onverklaarde wetten van de
natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.

De uitspraken van de Meester Kung
zijn opgeschreven in een ander boekje
dat De analecten heet. En de allereer-
ste uitspraak in dat boek is de volgen-
de, ‘Iets leren en dat op het juiste mo-
ment in praktijk brengen, is dat geen ge-
noegen?’ Iets leren is zich ontwikkelen.
Maar dat alleen is niet genoeg, wij
moeten ook in praktijk brengen wat wij
leren, en dat is activisme. Om effectie-
ve activisten te zijn, moeten wij onszelf
ontwikkelen waar het de wereld aan-
gaat en onszelf – wij moeten de onver-
klaarde wetten van de natuur en de
vermogens die in onszelf latent aanwe-
zig zijn onderzoeken.

De oeroude wijsheid van de theoso-
fie vertelt ons dat opleiding en activis-
me samengaan. Opleiding zonder het
geleerde actief in de praktijk te bren-
gen is pedanterie; activisme zonder een
ontwikkelde ratio is gedachteloze agi-
tatie. Maar wanneer zij gecombineerd
worden is een ontwikkeld activisme
een kracht tot transformatie – van het
individu en van de wereld.

Maar hoe zit het met kunst en lite-
ratuur? Soms denken wij hierover alsof
het bijkomstigheden zijn, als glazuur
op de taart van de realiteit of als een
manier waarop wij ons vermaken als
wij ons brood niet hoeven te verdie-
nen. Maar voor Meester Kung waren

kunst en literatuur geen bijkomstighe-
den of amusement voor onze vrije tijd.
Voor hem waren kunst en literatuur
essentieel voor de opleiding die wij no-
dig hebben om goede en effectieve ac-
tivisten te worden. Opleiding is niet
alleen maar het leren van feiten. Het is
het veranderen van onszelf en Meester
Kung geloofde dat kunst en literatuur
belangrijke en effectieve manieren zijn
om de juiste soort verandering in ons-
zelf teweeg te brengen. Zij zijn een
middel tot juiste verandering, omdat
zij gaan over het vinden van harmonie
en het vaststellen van wat juist is.

Er bestaat een verhaal dat dit punt
verduidelijkt (Analecten 16.13). Mees-
ter Kung had veel studenten, waaron-
der zijn eigen zoon. De andere studen-
ten vroegen zich vaak af wat voor spe-
ciale leringen Meester Kung aan zijn
zoon gaf. Zij dachten waarschijnlijk dat
het nogal belangrijk was en zij wilden
die leringen ook. Dus op een dag bena-
derde een van de andere leerlingen
Meester Kung’s zoon en zei tegen hem,
‘Omdat jij de zoon van de Meester
bent, heb jij zeker een of andere speci-
ale lering ontvangen.’ Maar de zoon
antwoordde, ‘Nooit. Nou ja, op een
dag stond hij ergens alleen en toen ik
hem voorbijliep in de hof vroeg hij mij,
“Bestudeer jij het Gedichtenboek?”
Het Gedichtenboek of het Liedboek
was een van de aloude Chinese klassie-
kers, die deel uitmaken van de litera-
tuur. De zoon van de Meester vervolg-
de: ‘Toen ik antwoordde, “Nog niet”,
zei hij, “Als je geen Dichtkunst bestu-
deert, heb je straks niets om over te
praten.”’ Meester Kung dacht dat alles
wat de moeite van het zeggen waard
was in literatuur te vinden is en dat
literatuur de verbindende schakel is
die een maatschappij bijeen houdt, dus
als men niet kan praten over wat lite-
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ratuur te zeggen heeft, heeft men niets
belangrijks om over te praten. Litera-
tuur en vooral dichtkunst verruimen de
horizon, dragen ertoe bij ons hart en
verstand op het juiste pad te zetten en
kan een middel zijn waardoor wij ons-
zelf ontwikkelen – dat wil zeggen,
transformeren.

Hetzelfde kan gezegd worden over
kunst. Tegenwoordig discussiëren men-
sen vaak over wat er nu belangrijker is,
de natuur of de opvoeding (nature or
nurture). Onze natuur is wat we zijn
wanneer we in deze wereld incarneren;
onze opvoeding is wat ons beïnvloedt
tijdens onze incarnatie. Kunst is een
vorm van opvoeding, want het doel van
kunst, zoals de grote kunstenaars altijd
geweten hebben, is diegenen die er aan
deelhebben te veranderen, hetzij als
scheppers dan wel als kijkers. De al-
oude Chinezen spraken ook over het
contrast tussen deze twee. Een van de
uitspraken van Meester Kung zou vrij
vertaald als volgt luiden: ‘Wanneer de
natuur de kunst overvleugelt, ontstaat er
onbehouwenheid; wanneer de kunst de
natuur overvleugelt, ontstaat er dilettan-
tisme. Alleen als kunst en natuur naar
behoren verbonden zijn wordt men een
zachtaardig persoon.’ (Analecten 6.18)

Een andere uitspraak van Meester
Kung (Analecten 12.8) stelt ongeveer
hetzelfde in andere bewoordingen:
‘Wat wij van onszelf maken is net zo be-
langrijk als waar we van gemaakt zijn en
waar we van gemaakt zijn is net zo be-
langrijk als wat we van onszelf maken.’
Waar we van gemaakt zijn is onze na-

tuur, onze skandha’s (=5 groepen van
bijeenbehorende eigenschappen die de
persoonlijkheid vormen, Ganesha).
Wat we van onszelf maken is de toe-
passing van kunst op het ruwe materi-
aal van onze natuur. Ieder van ons is
een kunstenaar; het materiaal van onze
kunst is ons eigen karakter; en kunst –
in de zin van schilderwerk, beeldhouw-
kunst, dans, bloemschikkunst of iedere
andere esthetische activiteit – is een
stuk gereedschap waarmee wij het
kunstwerk kunnen produceren dat
zelftransformatie heet.

Zo lijkt het dat theosofie, kunst, on-
derwijs, literatuur en activisme bijzon-
der nauw verbonden zijn in plaats van
dat het losse dingen zijn. Zij zijn zelfs
in één opzicht hetzelfde. Door de be-
oefening van kunst en literatuur onder-
richten wij onszelf voor het activisme
van zelftransformatie en door onszelf
te transformeren, transformeren wij de
wereld.

Het is bemoedigend te weten dat
jonge theosofen over deze dingen na-
denken, want in de mate waarin zij erin
slagen te onderzoeken hoe ze kunst en
literatuur moeten gebruiken om betere
activisten te worden in het transforme-
ren van zichzelf, zullen zij bijdragen
aan de transformatie van de wereld en
de vestiging van vrede. Dat is inder-
daad het bereiken van ‘Het Grote
Leren’.

Uit: The Theosophist, juni 2003
Vertaling: AMI

Theosofia 109/3 � juni 2008 99

We kunnen slechts zoveel van de wereld begrijpen
als we in onszelf ontwikkeld en gerealiseerd hebben.

Lama Anagarika Govinda



De diepere dimensie
van yoga
– Mary Anderson

Wat wordt er bedoeld met ‘yoga’? In
het westen denken de mensen bij
yoga vooral aan houdingen en oefe-
ningen voor het lichaam die de ge-
zondheid kunnen bevorderen en
zelfs ziekte kunnen genezen – en dit
is natuurlijk iets wat erg goed is. Dus
vanuit dit gezichtspunt is het doel
van yoga gezondheid – fysiek en mis-
schien ook psychologisch.

Deze yoga – de yoga van het lichaam –
wordt in het westen ook hatha yoga
genoemd. Maar in India had hatha
yoga oorspronkelijk een andere bete-
kenis. Hatha yoga werd gesteld tegen-
over raja yoga, de koninklijke yoga,
waar we nog op zullen terugkomen.
Het doel van deze traditionele hatha
yoga is het doen ontwaken van psychi-
sche krachten, zoals helderziendheid,
dingen zien op afstand en levitatie
(=het zweven van personen en voor-
werpen zonder aanwijsbare oorzaak,
Ganesha) – krachten die vanuit het
standpunt van raja yoga niet van waar-
de worden geacht. De methoden van
deze traditionele Indiase yoga zijn
enigszins extreem: b.v. het staan op
één been; je arm jaren lang omhoog
houden totdat deze verschrompelt; een
stuk stof in de ingewanden aanbren-
gen; staren naar een kandelaar; be-
paalde sexuele praktijken, enzovoort.
Het doel van deze methoden is om het
lichaam te schokken. We herinneren
ons misschien wel de ascetische prak-
tijken die onder de monniken in de
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middeleeuwen in Europa gewoon wa-
ren en die leidden tot visioenen en
soms tot psychische vermogens. Wan-
neer zieke mensen in een ijltoestand
zijn, hebben ze ook visioenen. Het ge-
bruiken van drugs leidt ook tot psychi-
sche ervaringen. Wat in het westen be-
kend staat als yoga is echter vooral
hatha yoga zoals eerder beschreven –
houdingen en oefeningen die de ge-
zondheid kunnen bevorderen.

Maar wat is yoga zelf? Er zijn vele
definities en we zullen naar sommige
ervan verwijzen. Het woord ‘yoga’ is
verwant aan het woord ‘juk’. Wat is de
functie van een juk in de meest positie-
ve zin? Het is een bindende functie,
een verenigende functie. En inder-
daad, het woord ‘yoga’ betekent ‘een-
wording’. Het logisch denken vraagt
onmiddellijk,‘vereniging van wat met
wat?’ en ‘wie wordt verenigd met wie?’
De mensen denken bijvoorbeeld aan
de vereniging van de individuele ziel
met de universele ziel en stellen zich
voor dat zij doorgaan met bestaan in
een veel grootsere vorm. Maar mis-
schien is yoga niet de vereniging van
iets met iets anders. Wanneer er wer-
kelijk vereniging is, is er niets dat ver-
enigd wordt en niets waarmee het zich
verenigt. Er is niets anders! Er is een-
voudigweg vereniging.

Yoga betekent dus vereniging en in
het verlengde daarvan heeft zich ont-
wikkeld: ‘yoga’ betekent ook de weg
tot vereniging.

We kunnen onszelf nu twee vragen
stellen. De eerste is, ‘Wat is vereniging
en is het de moeite waard om dat na te
streven? De tweede vraag is: ‘Is er
slechts één weg tot vereniging of zijn er
verschillende wegen?

Laten we deze twee vragen om de
beurt overwegen: Wat is vereniging en

is het de moeite waard om deze na te
streven?

De Indiase filosofie biedt ons een
prachtig overzicht van evolutie aan.
Het universum waarin wij bewust leven
bevat een eindeloze verscheidenheid
aan soorten in alle levensvormen.
Maar de hele veelvormigheid van dit
universum kwam voort uit Eenheid, uit
het Ene. En na ontelbare eeuwen zal
alles terugkeren naar de Eenheid, naar
het Ene. Alles verlangt – en wijzelf ver-
langen – naar die Eenheid, onze oor-
sprong en bestemming. Wij zijn voort-
durend op zoek naar eenheid in deze
wereld van veelheid. Wij proberen ons-
zelf te verenigen met onze materiële
bezittingen ‘ik ben zo en zo veel
waard’, onze intellectuele verworven-
heden ‘ik ben afgestudeerd aan de uni-
versiteit’, ‘ik weet alles van dit en van
dat’. We zoeken verbinding met andere
mensen. Maar die verbinding neemt
vaak de vorm aan van bezit en leidt
slechts voor een beperkte tijd tot ge-
luk. Wij zijn bang om onze bezittingen
te verliezen, welke deze mogen zijn, of
zij stellen ons teleur of wij raken er op
uitgekeken.

De ware eenheid die we zoeken ligt
in ons binnenste; het is een kwestie van
onze innerlijke houding. Een kluize-
naar kan in zijn eenzaamheid innerlijk
bewust zijn van eenheid. Maar natuur-
lijk ligt het bewijs van innerlijke een-
heid in het dagelijks leven, in onze ge-
voelens ten aanzien van mensen met
wie we in contact komen. Als er deze
innerlijke houding van eenheid is, dan
zal iemand van binnen, dat wil zeggen
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geestelijk, gelukkig en tevreden zijn. In
de westerse mystiek wordt eenheid –
eenwording – gezien als vereniging met
God, de laatste stap op het mystieke
pad.

Eenheid is niet alleen de bron van
alles en het doel van alles, maar ook
het hart van alles. Ons ware zelf is niet
ons lichaam, onze gevoelens – zelfs
niet onze gedachten – maar ons ware
zelf ligt verborgen in de diepten van
ons wezen. Ons ware wezen is spiritu-
eel, goddelijk. Maar op dat innerlijke,
geestelijke niveau, zijn we niet bewust!
Twee vrienden kwamen elkaar op ze-
kere dag tegen. De een vroeg aan de
ander ‘Hoe gaat het met je?’en de an-
der antwoordde ‘Dank je, ik voel me
uitstekend, maar ik heb er moeite mee
om het tot uitdrukking te brengen!’

Zo is het ook met ons. Wij kunnen
ons ware wezen niet tot uitdrukking
brengen – we zijn ons er zelfs niet van
bewust. Maar we verlangen ernaar om
dat te worden wat we zijn. Die vol-
maaktheid, die eenheid, is niet alleen
onze innerlijke geestelijke aard, maar
zij is tegelijkertijd ook de innerlijke
geestelijke aard van alle wezens. In ons
innerlijk zijn wij één met alle andere
wezens en dingen.

Hoe wij vervreemd raakten van onze
eigen aard wordt uitgelegd door de fi-
losofie van de klehsa’s in de Yoga Sutras
(waar we nog op terug zullen komen).
De klehsa’s zijn de schakels in de ke-

ten van de oorzaak van pijn, lijden en
ellende. Deze causale keten begint met
onwetendheid (avidya) en leidt tot on-
wetendheid over onze eigen aard: de
overtuiging dat we afgescheiden zijn
van anderen (asmita); dan volgen er:
persoonlijke aantrekking en afstoting
(raga en  dvesha) en de sterke wens om
te blijven bestaan (abhinivésa), wat be-
tekent het bestaan als afgescheiden
wezens. Onwetendheid van de ware
aard van de dingen wordt geïllustreerd
door het abusievelijk een touw voor
een slang aanzien, in het halfdonker.
Wij zijn niet bekend met de ware aard
van het touw. En dus reageren we met
angst of agressie. Als we een licht aan-
doen, het licht van inzicht, dan reali-
seren we ons, dat het niet een slang is
die we zien, maar een touw en onze
houding verandert en wordt objectief.
Weg zijn de angst en de agressie. Wan-
neer we ons werkelijk realiseren dat we
gevangen zitten in deze oorzakelijke
keten van onwetendheid, verkeerd be-
grijpen en alle emoties die daar uit
voortvloeien, zullen wij er van bevrijd
worden. Wij zullen ons bewust worden
van onze ware aard en die van alle we-
zens – en van hun eenheid.

Laten we naar de tweede vraag gaan:
Is er slechts één weg tot eenwording of
zijn er verschillende wegen?

Het antwoord is ja en nee in beide
gevallen! Er zijn net zoveel wegen als
er mensen zijn. En ieder moet zijn of
haar eigen weg vinden. Een leraar kan
een tijdje nuttig zijn, maar uiteindelijk
moet men zijn eigen pad vinden. Er
zijn echter verschillende typen mensen:
bijvoorbeeld de intellectuele, de emo-
tionele mens en de man of vrouw van
actie. Voor ieder type is er een yoga,
dat wil zeggen een weg terug naar in-
nerlijke heelheid. We kunnen die de
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weg van het hoofd, het hart en de hand
noemen.

Wat zijn deze wegen die uitgedrukt
worden in de verschillende vormen van
yoga? De weg van de intellectuelen,
van diegenen die van leren houden, is
jnana yoga, het pad van kennis, dat
leidt tot wijsheid. Die wijsheid ligt
voorbij het intellect, het logische den-
ken. Men moet daarvoor eerst het in-
tellect ontwikkelen, het logische den-
ken. Uitvinders bijvoorbeeld ervaren
onverwachts diepere inzichten, mis-
schien wel in hun slaap, maar slechts
nadat zij intellectueel met een pro-
bleem geworsteld hebben.

Voor de emotionele mens is het pad
bhakti yoga, de weg van de liefde of
devotie, die leidt van zelfzuchtige, per-
soonlijke liefde – beperkt, bezitterig en
afhankelijk van het feit of deze wordt
beantwoord – tot onzelfzuchtige liefde,
onpersoonlijk en universeel.

Voor de actieve man of vrouw, de
‘praktische’ mens, is er karma yoga, de
weg van handeling. Karma yoga leidt
van egoïstische activiteit met de bedoe-
ling daar persoonlijk voordeel uit te
halen, eigen winst, tot een handelen
dat uit liefde voortkomt of vanuit een
gevoel van verantwoordelijkheid. We
handelen niet alleen met het lichaam,
maar ook met het denken en met onze
gevoelens. Wanneer wij lichamelijk
handelen, denken en voelen wij ook.
We handelen vanuit bepaalde motie-
ven. Soms zijn die motieven verborgen.
We vinden het niet prettig deze toe te
geven, zelfs niet aan onszelf. Heel vaak
zijn ze gemengd. We kunnen bijvoor-

beeld gedeeltelijk vanuit eigenbelang
handelen en gedeeltelijk vanuit consi-
deratie met anderen.

De ideale handeling houdt in: geen
gedachte aan het resultaat van de han-
deling – dat is de boodschap van de
Bhagavad Gita.

Deze wegen van hoofd, hart en hand
zijn complementair, ze vullen elkaar
aan. We bezitten allemaal een denk-
vermogen, gevoelens en een lichaam.
Daarom moeten we allemaal, als we
evenwichtige mensen willen worden, in
de loop van onze evolutie vroeg of laat
het denkvermogen, de gevoelens en de
praktische uiterlijke handeling ontwik-
kelen, hoewel de nadruk kan blijven op
hoofd, hart of hand. We moeten dus in
de loop van onze evolutie eerst de ene
en dan de andere yoga weg volgen. Het
leven dwingt ons dat te doen en dit is
vaak pijnlijk. Een geleerde bijvoor-
beeld kan soms verplicht worden zich
met een praktische activiteit bezig te
houden, een emotioneel mens moet
leren zijn of haar krachten tot redene-
ren te gebruiken, de man van hande-
ling moet leren om beter te werken
door zijn hoofd en zijn hart te gebrui-
ken en zijn impulsieve aard te beteu-
gelen. Wat hebben deze yoga paden
gemeen? Onzelfzuchtigheid en liefde.
De weg naar eenheid kan niet anders
dan wegleiden uit de afgescheidenheid
en het eigenbelang naar solidariteit en
zelfvergetelheid.

Uit: The Theosophist, augustus 2004
Vertaling: EKB
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Theosofie als
geestelijke praktijk
– Pedro Oliveira

De metafysische basisbegrippen van
theosofie worden duidelijk aangege-
ven in de drie grondbeginselen in de
Proloog van De Geheime Leer.

Hier volgt een verkorte versie van die
grondbeginselen:

(a) Een alomtegenwoordig, eeuwig,
grenzeloos en onveranderlijk BEGIN-
SEL waarover elke speculatie onmoge-
lijk is, omdat het het menselijk bevat-
tingsvermogen te boven gaat en door
menselijke uitdrukkingen of vergelij-
kingen alleen kan worden verkleind.
Het ligt buiten het gebied en het be-
reik van het denken – met de woorden
van de Mandukya, ‘ondenkbaar en on-
uitsprekelijk’. Deze oneindige en eeu-
wige oorzaak is de wortelloze wortel
van alles wat ‘was, is en ooit zal zijn’.
Het heeft natuurlijk geen enkele eigen-
schap en heeft in essentie geen enkel
verband met het gemanifesteerde ein-
dige zijn. Het is eerder ‘het Zijn’ dan
het zijnde ( Sat in het Sanskriet) en
gaat alle denken en speculeren te bo-
ven. Dit ‘Zijn’ wordt in De Geheime
Leer gesymboliseerd vanuit twee ge-
zichtspunten. Enerzijds als absolute
abstracte Ruimte, die zuivere subjec-
tiviteit voorstelt, het enige dat het
menselijk verstand uit geen enkel be-
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grip kan weglaten en evenmin op zich-
zelf kan beschouwen. Anderzijds als
absolute abstracte Beweging die on-
voorwaardelijk bewustzijn voorstelt.

(b) De eeuwigheid van het Heelal in
toto als een grenzeloos gebied, perio-
diek ‘het toneel van talloze Heelallen
die zich onophoudelijk manifesteren
en verdwijnen’ en die ‘de zich manifes-
terende sterren’en de ‘vonken der eeu-
wigheid’ worden genoemd. ‘Het ver-
schijnen en verdwijnen van werelden is
als een regelmatig getij van eb en
vloed’ Deze tweede stelling van De
Geheime Leer betreft de algemene gel-
digheid van die wet van periodiciteit,
van eb en vloed, neergang en opkomst,
die de natuurwetenschap op alle gebie-
den van de natuur heeft waargenomen
en beschreven. Een afwisseling zoals
tussen dag en nacht, leven en dood,
slapen en waken, is een feit dat zo ge-
woon is, zo volkomen algemeen en
zonder uitzondering, dat het gemak-
kelijk is te begrijpen dat wij er één van
de werkelijk fundamentele wetten van
het heelal in zien.

(c) De fundamentele gelijkheid van
alle zielen met de Universele Overziel,
die zelf een aspect is van de Onbeken-
de Wortel; en de verplichte pelgrims-
tocht voor iedere ziel – een vonk van
eerst genoemde – door de cyclus van
incarnatie ( of ‘noodzakelijkheid’) in
overeenstemming met de cyclische en
karmische wet, gedurende het hele
tijdperk. Met andere woorden, geen
zuiver geestelijk buddhi (goddelijke
ziel) kan een onafhankelijk (bewust)
bestaan hebben voordat de vonk die
voortkwam uit de zuivere essentie van
het universele zesde beginsel – ofwel
de OVERZIEL – (a) door iedere
grondvorm van de verschijnselenwe-
reld van dat manvantara is heengegaan
en (b) individualiteit heeft verkregen,

eerst door een instinct en daarna door
zelf teweeggebrachte en zelf bedachte
krachtsinspanningen (beperkt door
haar karma), terwijl zij opklom door
alle graden van intelligentie heen, van
het laagste manas tot het hoogste, van
delfstof en plant tot aan de heiligste
aartsengel (Dhyani-Boeddha).

Deze grondbeginselen vormen be-
langrijke verklaringen over de aard van
de optimale werkelijkheid, het heelal
en de mens, en zij zien deze drie als
een organische en onverdeelde een-
heid. Alle theosofische leringen komen
voort uit de fundamentele grondbegin-
selen die hierboven zijn aangegeven.
Zij zijn de hoeksteen van theosofie als
systeem, maar ook als een beschrijving
van universele, natuurlijke en mense-
lijke processen. Zij combineren een
monistisch en een evolutionair over-
zicht van de cosmos en in hun alomvat-
tendheid wijzen zij op mogelijke over-
eenkomsten in wetenschap, religie en
filosofie. Misschien was het daarom
dat Madame Blavatsky (HPB) besloot
tot de ondertitel voor De Geheime
Leer: ‘De synthese van wetenschap,
godsdienst en wijsbegeerte’.

Een opvallend kenmerk van deze
grondbeginselen is het feit dat zij niet
werden ontvangen, bedacht of geratio-
naliseerd. Volgens HPB werden zij ge-
zien door ontelbare generaties van ver-
lichte zieners die, door een leven van
zelfloutering, zelfontdekking en af-
stand doen van dat wat niet werkelijk
is, realisatie bereikten van de wezen-
lijke aard van de Ultieme Werkelijk-
heid. Elke generatie van zieners con-
troleerde en verifieerde de leringen die
hen door de voorafgaande generaties
werden aangereikt en daardoor waren
zij zelf in staat om, door gebruik te ma-
ken van hun hoogste vermogens, de
waarheid van deze leringen vast te
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stellen. Daarom is dat wat we theosofie
noemen een tijdloze lering die gaat
over de grond van het bestaan, de cos-
mos en de mens en die millennia lang
is doorgegeven door veel generaties
van mystieke wijzen, yogi’s en adepten
van alle beschavingen. Omdat zij de
waarheid van de lering bevestigde in
hun dagelijks leven, kan theosofie ook
gezien worden als geestelijke praktijk.

In de ‘Bowen Brochure’ (Madame
Blavatsky over de studie van theosofie,
UTVN) waarschuwt HPB dat
theosofische studie zijn betekenis kan
verliezen als de grondbeginselen niet
steeds in gedachten worden gehouden:

Het atoom, de mens, de god zijn ieder
afzonderlijk, zowel als gezamenlijk, in de
grond der zaak absoluut ZIJN; dat is hun
WERKELIJKE INDIVIDUALITEIT. Het is
dit idee dat we altijd in ons achterhoofd
moeten houden, om de basis te vormen
voor elk begrip dat voortkomt uit de stu-
die van De Geheime Leer. Op het mo-
ment dat je dit idee loslaat (en dat gaat
erg gemakkelijk als je bezig bent met een
van de vele ingewikkelde aspecten van de
esoterische filosofie) komt het idee op
van afgescheidenheid en verliest de stu-
die haar waarde.

Dit suggereert dat één van de ele-
menten van de spirituele praktijk van
theosofie inhoudt dat men leert om
zich meer en meer te verdiepen in een-
heid, omdat eenheid de fundamentele
waarheid is van al het bestaan. Het be-

wijs daarvan kan overal gezien worden
als we er maar genoeg aandacht voor
hebben. Laten we kijken naar een paar
voorbeelden.

Een boom is een schitterend voor-
beeld van eenheid. Door de wortels
verbindt de boom zich met de minera-
len in de grond. De takken en bladeren
zijn de verbindingen met de elementen
van lucht, water en warmte, die essen-
tieel zijn voor het overleven. Door
lichtgevoeligheid  (fotosynthese) wordt
zonlicht opgenomen en zuurstof los-
gelaten in de lucht rondom, wat essen-
tieel is voor alle vormen van leven. De
boom verdraagt de hevige inwerking
van de elementen en verliest de blade-
ren in het betreffende seizoen, die dan
weer de omliggende grond verrijken.
Hij draagt vruchten en geeft onderdak
aan ontelbare kleinere levens die in
zijn lichaam leven. Al deze ‘functies’
worden uitgevoerd door één boom die
stevig gegrond  is in de aarde. Een
boom toont ons dat het idee van afge-
scheidenheid een schepping is van het
denken van de mens: het bestaat ge-
woon niet in de natuur.

Het teken van eenheid is ook aan-
wezig in onze eigen levens. Ons li-
chaam is een fijngevoelige eenheid.
Het beantwoordt aan de cycli van de
natuur. Het lichaam ‘weet’ wanneer
het moet gaan slapen en wanneer het
op moet staan, ook al schenden wij
dikwijls dit natuurlijke gevoel met ver-
keerde en onnatuurlijke gewoonten. Al
de natuurlijke processen in het lichaam
blijken gericht te zijn op welzijn en
evenwicht en dat zijn uitingen van de
onderliggende eenheid. Het toepassen
van gewaarzijn maakt het hersenden-
ken heel, alert, gevoelig en reagerend
op de verheven invloeden van het in-
nerlijk zelf en dat is onverdeeld be-
wustzijn. Van de andere kant doen ge-
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dachteloos handelen en ongebreidelde
mentale activiteit verwarring, opwin-
ding en psychologische duisternis ont-
staan. Het eindresultaat is voortdurend
lijden, voor het individu zowel als voor
hen die hem na staan.

Hoe meer wij in staat zijn uit te gaan
van eenheid, niet als een concept of
een theorie, maar als een fundamente-
le werkelijkheid in ons leven en in de
wereld om ons heen, des te meer zal
deze eenheid zichtbaar worden als
harmonie, vrede, onzelfzuchtigheid en
trouwe dienst. In haar meditatiedia-
gram stelt HPB dat aanhoudende me-
ditatie op eenheid resulteert in het be-
eindigen van alle angsten. Vrees kan
alleen maar bestaan in een denkver-
mogen dat beheerst wordt door afge-
scheidenheid en dualiteit.

Nog een belangrijke leidraad voor
theosofie als geestelijke praktijk wordt
gegeven in De Stem van de Stilte: ‘Le-
ven tot heil van de mensheid is de eerste
stap’. Het kan zijn dat voor sommigen
die leidraad ver gezocht lijkt en zij zou-
den kunnen beweren: ’Hoe kan mijn
individuele leven in al zijn beperktheid
bijdragen aan het heil van de hele
mensheid?’ Die opmerking ontkent
echter de waarheid van eenheid. Om-
dat er een essentiële onderliggende
eenheid van leven is, heeft alles wat wij
doen gevolgen voor het hele bestaan,
zelfs als we ons daar niet van bewust
zijn en de indrukken daarvan gaan
door met het beïnvloeden van de hele
wereld.

Wrede en zinloze gewelddadigheid
verdwijnen niet zo maar. Zij blijven
diepgeworteld in de omringende psy-
chische atmosfeer en beïnvloeden
mensen die ingaan op die vibraties.
Port Arthur in Tasmanië, Australië,
was een van de eerste strafkoloniën in
dat land. Er zijn verslagen van de ver-

schrikkelijke manieren waarop de ver-
oordeelden behandeld werden. Meer
dan tien jaar geleden vermoordde een
jonge man, die vreselijk tekeer ging,
meer dan dertig mensen in Port Ar-
thur. Was dat toeval? Etnische haat
verteerde de Balkan voor eeuwen. Na
de dood van Maarschalk Tito, die de
spanningen onder druk had gehouden,
zag Europa de gruwel van ‘etnisch zui-
veren’, met wrede bijzonderheden die
de mensen herinnerden aan het af-
scheidingsbeleid en de massamoorden
van nazi-Duitsland. Was ‘etnische zui-
vering’ een spontane opflikkering of
was het een opnieuw opflakkeren van
diepliggende indrukken die eeuwen
lang op de loer liggen in het collectieve
bewustzijn?

We reageren echter natuurlijk ook
op iedere manifestatie van goedheid,
die is als een licht dat schijnt op de we-
reld: het zien van Moeder Teresa die
een melaats kind in haar armen neemt,
of prinses Diana die een zwart meisje
in Afrika liefkoost, die een been verlo-
ren heeft door een landmijn; of de
Dalai Lama sprekend over zijn ver-
trouwen dat hij op een dag terug zal
keren naar Lhasa en tegelijkertijd vast-
stelt dat hij alle Chinezen het beste
toewenst en dat hij geen kwaad jegens
hen koestert; of Nelson Mandela uit de
gevangenis komt als een getransfor-
meerd mens, die gewapende strijd en
de ideologie van het marxisme opgeeft
om zijn land te leiden op het pad van
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waarheid en verzoening. Deze weinige
voorbeelden, naast de vele daden van
vriendelijkheid die dagelijks plaatsvin-
den, helpen bij het aantonen van de
goedheid die één van de diepste eigen-
schappen is van de menselijke ziel,
want de ziel heeft geen nationaliteit,
geen geloof, geen kleur, geen sekse en
geen vooroordeel. Al degenen die gro-
te dienaren van de mensheid werden,
gaven in hun leven in een diepgaande
mate uitdrukking aan goedheid, omdat
goedheid de natuurlijke uitdrukking is
van een hart en een denkvermogen die
totaal doordrongen zijn van de erva-
ring dat alle leven één is.

Er zijn veel manieren waarop we
kunnen helpen: onzelfzuchtige daden,
vriendelijke en meelevende gedachten,
morele en financiële hulp, zelf een
kracht voor het goede zijn. Maar de
aanwijzing in De Stem van de Stilte
geeft geen bijzonderheden, het wijst
alleen de weg: ‘leven voor het heil van
de mensheid is de eerste stap’. Die ma-
nier van leven wordt onvermijdelijk
hoe langer hoe meer vrij van egoïsme,
van het illusionaire gevoel dat alleen
het eigen leven werkelijk belangrijk is.
Uit de egocentrische stroom stappen
vraagt veel méér dan het toepassen van
een techniek, een methode of een dis-
cipline, die allemaal alleen maar het
zelf kunnen dienen als zelfwaarneming
niet beoefend wordt. Onze hele manier
van leven moet er bij betrokken zijn en
misschien wordt het daarom door en-
kele leraren omschreven als een kunst.
In een van haar definities noemde

HPB occultisme of theosofie ‘de we-
tenschap van het leven, de kunst van
het leven’. Een kunst vraagt om het
harmonieus toepassen van al de ver-
schillende beginselen en eigenschap-
pen van onze aard om een aspect van
onsterfelijke schoonheid te kunnen
uitdrukken.

Als we theosofie beschouwen als al-
leen maar een systeem of een beschrij-
ving van universele of natuurlijke pro-
cessen, zal het weinig effect hebben op
onze levens en het kan dan zelfs een
hindernis worden voor onze zoektocht
naar wijsheid en waarheid. Het is be-
langrijk om in theosofische leringen
tijdloze richtlijnen te herkennen voor
het dagelijkse leven, want zonder dat
herkennen kunnen theosofische lerin-
gen lege omhulsels worden. Zulke
richtlijnen tonen duidelijk aan dat
theosofie op de eerste plaats een gees-
telijke praktijk is, omdat zij de manier
van leven aangeeft die vrij is van afge-
scheidenheid en illusie, maar vol van
de mogelijkheid tot inzicht om te be-
vrijden en te helpen. Theosofie als een
geestelijke praktijk is een licht dat
schijnt op de wereld, op een wereld die
dat licht hard nodig heeft.

Uit: The Theosophist, oktober 2004
Vertaling: FvI
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Het universum:
een theosofische benadering
– C.R.N. Swamy

Wat heeft de theosofie het onder-
zoekende menselijk denkvermogen
te bieden over de oorsprong, de aard
en het uiteindelijke doel, als dat er al
is, van het universum rondom ons?

De eerste en belangrijkste grondstel-
ling van de theosofie is dat alles wat wij
zien aan materiële manifestatie (en
wanneer het gaat over ‘materieel’
wordt dit niet beperkt tot fysieke mate-
rie) alleen maar het voertuig is waar-
door het leven, of de geest, tracht zich-
zelf steeds vollediger uit te drukken;
dat samen met de evolutie van stoffe-
lijke vormen (of ze nu die zijn van de
rotsen of stenen, of planten, of dieren,
of mensen, of zelfs de zonnen en pla-
neten die wij om ons heen zien – die
allemaal aan het ‘evolueren’ zijn) het
bloeien van het leven dat die vormen
bezielt, plaatsvindt. Een compleet
beeld van de evolutie is alleen te zien
wanneer wij rekening houden met alle-
bei deze kanten van de evolutie.

Aldus bestaat er, vanuit theosofisch
oogpunt bezien, geen ‘dode materie’
en drukt elke vorm één of andere le-
vensvorm uit, in welk evolutiestadium
dit zich ook bevindt. Zo hebben wij de
notie van, bijvoorbeeld, ons zonnestel-
sel als een wezen, een persoon, een
individuele eenheid van bewustzijn,
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waarvan het stoffelijk voertuig het sys-
teem is dat bestaat uit onze centrale
zon en de planeten die eromheen
draaien, inclusief onze aarde – elk een
cel in het fysieke lichaam van die ‘per-
soon’, elk een bewustzijnseenheid die
anders is dan elke andere, maar die te-
gelijkertijd deel heeft aan het ene le-
ven dat het leven is van de zonnelogos.

Twee grote waarheden

De theosofie aanvaardt twee grote
waarheden in de natuur die de weten-
schap nog volledig moet accepteren –
de waarheden van reïncarnatie en kar-
ma. De theosofische notie van reïncar-
natie is veel grootser en toch veel
nauwkeuriger dan te vinden is in de
religies die deze waarheid bekend ge-
maakt hebben. De wet van reïncarna-
tie, zoals geformuleerd door de theoso-
fie, is dat leven, of het nu mineraal,
plantaardig, dierlijk, menselijk of bo-
venmenselijk is, voortdurend geïncar-
neerd wordt, dat wil zeggen gekleed in
materie; dat het ontplooien van het
leven bereikt wordt door het herhaal-
delijk opbreken van de voertuigen die
zij voor zichzelf bouwt bij haar pogin-
gen om zichzelf steeds beter uit te
drukken. Aangezien zelfs de meest vol-
maakte materiële vorm vanwege zijn
aard een beperking aan die uitdruk-
king moet opleggen, zal er geen eind
komen aan het bouwen van vormen zo
lang manifestatie duurt.

Een andere belangrijke bijdrage van
de theosofie aan de verheldering van
de reïncarnatietheorie is dat de Grote
Wet niet alleen de mens regeert, maar
zelfs diegenen die het doel van de
mensheid bereikt hebben en wat in de
religies bevrijding, mukti of nirvana
genoemd wordt. Het is het doel van de
menselijke evolutie om niet volledig
uitgedoofd te worden tot niets, zoals

een kaarsvlam, want zelfs in dat ver-
heven stadium opent zich een nieuwe
evolutiecyclus voor de bevrijde mense-
lijke ziel waarin hij een Meester is van
een stelsel, een planetaire of zonnelo-
gos waarvan het bewustzijn het hele
systeem omvat dat zijn uitdrukkings-
voertuig is. Wij hebben het idee dat er
zonnelogoi geboren worden, hun leven
uitleven in sferen waarvan wij geen
notie kunnen hebben en zich tenslotte
terugtrekken in pralaya, om vervolgens
herboren te worden als een nieuw zon-
nestelsel, totdat ook het einde van die
evolutie bereikt wordt – de goddelijke
evolutie op kosmische gebieden waar
de theosofie het over heeft.

Waar de wetenschap de geboorte en
groei en uiteindelijke teloorgang van
de sterren of de planeten van een zon-
nestelsel alleen maar vanuit het fysieke
gezichtspunt observeert, biedt de theo-
sofie ons het doel van zo’n geboorte,
groei en uiteindelijk uiteenvallen van
de materie van deze stelsels, namelijk
de evolutie die de ‘persoon’, de Zonne-
logos, voltooit door middel van deze
voertuigen die hij voor zichzelf bouwt.
Deze visie is volledig in overeenstem-
ming met de hindoe-opvatting van
onze zon, Surya Narayana, die voor-
gaande levens doorgemaakt heeft
voordat ons huidige stelsel geboren
werd,  met misschien wel nog vele
levens vóór zich, lang nadat ons stelsel
is teruggebracht tot de ‘blaasjes van
leegheid’ waaruit het is samengesteld.

De theosofie zet ook de theorie van
karma voor ons in een voller licht. Niet
alleen wordt de individuele mens be-
stuurd door de resultaten van zijn
eigen handelingen, maar dit gebeurt
ook bij groepen mensen, hetgeen leidt
tot groepskarma – het nationale of ra-
ciale karma waarin de natie als geheel,
of het ras als geheel, de terechte gevol-
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gen van zijn handelen  als groep indivi-
duen incasseert. Karma bestuurt ook
de stelsels die ontstaan en zelfs de zon-
nelogos raakt onderworpen aan deze
grote wet zolang hij in manifestatie is
en een zonnestelsel bezielt.

Onzichtbare Sterren en Planeten

De theosofie onthult dat ons zonne-
stelsel niet alleen bestaat uit de fysieke
zon en planeten die wij zien, maar uit
andere planeten die onzichtbaar zijn
omdat zij geen fysieke tegenhangers
hebben. Materie zoals de moderne
wetenschap die kent bestaat in vaste,
vloeibare, gas- en etherische toestand.
De theosofie heeft het echter over drie
ijlere staten van fysieke materie, het
superetherische, het sub-atomische en
het atomische; en daarna over materie
die fundamenteel anders is, veel ijler
dan de ijlste fysieke materie, die ‘as-
traal’ genoemd wordt. Dit is de mate-
rie waarin emoties werken. Astrale ma-
terie bestaat ook uit zeven ondergra-
den net als de fysieke. Dan is er menta-
le materie, waarin het denken werkt –
veel ijler dan de meest subtiele astrale
materie, die ook weer bestaat uit zeven
ondergraden. In deze drie hoofdgra-
den van de materie werkt het normale
menselijke bewustzijn. Maar hierachter
liggen nog vier hoofdgraden van mate-
rie, elk met zijn zeven ondergraden,
die de theosofie ‘intuïtief’, ‘spiritueel’,
‘monadisch’ en ‘goddelijk’ noemt.

Ook in het universum zijn er zonne-
stelsels die geen fysieke of zelfs maar
astrale of mentale tegenhangers heb-
ben. In ons eigen zonnestelsel hebben
wij minstens zeventig planeten, waar-
van er maar elf of zo fysiek zijn. Er zijn
minstens tien evolutiesystemen die te-
gelijkertijd in werking zijn in ons stel-
sel, elk met zeven planeten, waarvan
twee schema’s – het Aardeschema en

het Neptunusschema – ieder drie fysie-
ke planeten omvatten. Mercurius en
Mars zijn de twee andere fysieke pla-
neten die horen bij ons Aardeschema.
De schema’s van Vulcanus, Venus, Ju-
piter, Saturnus en Uranus omvatten
elk één fysieke planeet. Eén van de
schema’s heeft de asteroïden als zijn
fysieke tegenhanger. De andere sche-
ma’s hebben helemaal geen fysieke
planeten.

Ons Zonnestelsel

De wetenschappelijke visie in het alge-
meen is dat ‘leven’, zoals bekend is bij
de wetenschap, een buitengewoon ver-
afgelegen mogelijkheid is. Condities
met betrekking tot atmosfeer, tempe-
ratuur, druk, de beschikbaarheid van
zuurstof, koolstof en andere elementen
die essentieel zijn voor het bouwen van
organische materie – zij alle bepalen
de mogelijkheid van leven. Ofschoon
de planeet Mars nog restanten bevat
van leven, wordt zij beschouwd als een
stervende wereld. Zij is veel van haar
atmosfeer kwijtgeraakt en het meeste
van haar vocht. De Amerikaanse astro-
noom Percival Lowell, de stichter van
het Lowell Observatorium, eindigt zijn
boek, getiteld Mars as the Abode of
Life, met de volgende woorden:

‘Het uitdrogen van de planeet gaat ze-
ker dóór totdat er helemaal geen leven
meer mogelijk is op haar oppervlak.
Langzaam maar zeker zal de tijd dit
doen uitdoven. Wanneer de laatste vonk
gedoofd is, zal de planeet als een dode
wereld door de ruimte rollen waarvan de
evolutionaire loopbaan voor altijd beëin-
digd is.’

Let u op de uitdrukking ‘zijn evolu-
tionaire loopbaan voor altijd beëin-
digd’. Hierin hanteert de theosofie een
andere mening, want zoals we straks
zullen zien, duurt dit fenomeen van het
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voorbijgaan van het leven van een pla-
neet niet voor altijd, maar slechts voor
een bepaalde periode (hoe lang die pe-
riode ook mag zijn) en keert het leven
wel terug naar die planeet. Het hele
theosofische denkbeeld van evolutie in
het zonnestelsel is gebaseerd op dit
proces van het herhaaldelijk inblazen
van energie in de planeten door levens-
stromen die zich terugtrekken en door-
gaan naar andere planeten en weer
terugkeren naar de planeten die tijde-
lijk in een slaaptoestand waren achter-
gelaten.

Laten we nu eens teruggaan naar de
resultaten van het onderzoek van stu-
denten, gebaseerd op de wijsheid die
belichaamd is in de symbolische en ge-
heime tradities die aan ons zijn over-
geleverd uit het heel verre verleden.
Zoals wij gezien hebben is de oor-
sprong van ons zonnestelsel, net als de
miljoenen andere systemen in het uni-
versum, de reïncarnatie van dat mach-
tige wezen, de zonnelogos. Uit de oer-
materie van de ruimte die hij voor
zichzelf omschreef binnen het voertuig
van het nog machtiger wezen, de kos-
mische logos, vormde onze zonnelogos
zijn voertuig van expressie in manifes-
tatie, hetgeen wij waarnemen als het
zonnestelsel, met onze zon als het hart
van het stelsel.

Zoals hierboven al gezegd werd,
heeft ons Zonnestelsel niet alleen de
fysieke planeten die bekend zijn bij de
wetenschap, maar planeten, of ‘bollen’
zoals ze genoemd worden in de theoso-
fie, die geen fysieke tegenhangers heb-
ben; en sommige die geen astrale of
zelfs lager mentale tegenhangers heb-
ben. Op al deze bollen, hetzij fysiek of
niet-fysiek, vindt er een of ander soort
evolutie plaats. Wanneer de weten-
schap zegt dat leven niet bestaat op
andere planeten, kan zij alleen spreken

over organisch leven zoals wij dat ken-
nen in het planten-, dieren- en men-
senrijk op aarde. Maar het is gemak-
kelijk vast te stellen dat de voorwaar-
den die het meest geschikt zijn voor de
evolutie van het leven in het mineraal
liggen op planeten waar organisch le-
ven onmogelijk moet zijn, want het mi-
neraal behoeft zulke hoge temperatu-
ren en druk voor zijn evolutie dat geen
organische vorm kan overleven waar
zulke toestanden heersen. Koolstof
heeft misschien geen atmosfeer nodig
voor zijn evolutie tot diamant, maar
het behoeft een druk die alleen diep
onder het oppervlak van onze aardbol
gerealiseerd wordt. Wij weten dat de
reusachtige planeet, Jupiter bijvoor-
beeld, beschikt over een overvloed aan
zulke toestanden. Die voorwaarden
zijn ideaal voor de evolutie van het
leven in het mineralenrijk.

De rassen van de mensheid

Een ander belangrijk feit dat naar vo-
ren komt uit occult onderzoek is het
belang van het getal ‘zeven’. Wij ken-
nen de zeven dagen van de week, de
zeven kleuren van het spectrum, de
zeven belangrijkste muzieknoten, de
zeven overheersende menselijke tem-
peramenten enzovoort. Dus, of wij nu
tijd, kleur, geluid of de subtielere uit-
drukkingen van bewustzijn in fijnere
materie in aanmerking nemen, het ge-
tal ‘zeven’ lijkt fundamenteel. Theoso-
fisch onderzoek heeft aangetoond dat
er tot nu toe vijf hoofdrassen van de
mensheid op onze aarde geweest zijn,
waarvan elk bestaat uit zeven onder-
rassen, en ieder onderras heeft zeven
vooraanstaande naties gekend. Deze
naties, onderrassen en rassen zijn één
voor één ontstaan, waarbij ieder zijn
hoogtepunt bereikte en dan te gronde
ging, zo plaats makend voor zijn opvol-
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ger. Ons wordt verteld dat er nog twee
hoofdrassen moeten ontstaan voordat
onze wereldperiode voltooid zal zijn.
Wij krijgen zeven van die wereldperio-
den.
(Noot redactie: Als in de theosofie ge-
sproken wordt over ‘rassen’, wordt ge-
woonlijk het bewustzijnsniveau van de
gehele mensheid op aarde bedoeld.
Het gaat dus niet over fysieke uiterlijke
kenmerken.)

De zeven rijken

Net als er zeven gebieden zijn in het
zonnestelsel, zijn er zeven hoofdrijken
die daarin evolueren, waarvan het
menselijke er slechts één is. De zeven
rijken zijn de eerste, de tweede en de
derde elementalenrijken, die boven-
fysieke materie bezielen, en de vier rij-
ken met fysieke tegenhangers, name-
lijk het mineralen-, het planten-, het
dieren- en het mensenrijk. Ieder duidt
een bepaald stadium aan in de evolutie
van bewustzijn. Het leven gaat terug
naar steeds grovere materie door de
eerste, de tweede en de derde elemen-
talenrijken, waarbij de hele ketenperi-
ode voor evolutie overgaat van één rijk
naar een volgend. Het proces van in-
wikkeling in de materie gaat door tot
in het mineralenstadium en dan begint
het proces van het bevrijden van het
leven door de planten-, dieren- en
mensenrijken. Aangezien de levens-
stroom een hele ketenperiode nodig
heeft om te evolueren van het ene rijk
naar het volgende, moeten wij, de
mensheid van de vierde keten, dit stel-
sel binnengegaan zijn als mineralen in
de eerste keten, vervolgens het plan-
tenrijk geworden zijn in de tweede ke-
ten, onze dierlijke evolutie voltooid
hebben in de derde keten en geïndivi-
dualiseerd zijn tot mensen in de vierde
keten. Nadat wij al drie ronden van de

keten voltooid hebben als mensen, ein-
digen wij onze menselijke evolutie op
de normale manier tegen het einde van
de zevende ronde van de huidige vier-
de keten, waarna onze bovenmenselij-
ke evolutie begint.

Wat de theosofie ons te vertellen
heeft over de details van de evolutie
zoals deze voortgaat in ons zonnestel-
sel en in de miljoenen en miljoenen
van dergelijke stelsels die de basis vor-
men van ons universum is een bijzon-
der fascinerend studieonderwerp. Het
beeld dat naar voren komt uit een ge-
detailleerde studie van het onderwerp
is opwindend, nee, veeleer ontzagwek-
kend. Het is een visioen van de miljoe-
nen sterren (elk een zonnestelsel) als
grote wezens, ieder een god, evolue-
rend in tijd en ruimte waarvan wij ons
geen voorstelling kunnen vormen; zij
worden geboren, ze groeien en verval-
len net als mensen; dan sterven zij en
worden ze herboren als Meesters van
grotere en verfijndere stelsels, totdat
zij hun doel bereiken, dat misschien al-
leen maar het begin betekent van weer
een ander en groter evolutieproces als
supergoden. Heren van zonnestelsels
beginnen misschien, nadat zij hun evo-
lutie voltooid hebben, een nieuwe evo-
lutiecyclus als cosmische logoi, Heren
van hele universums, waarvan ieder
bestaat uit vele miljoenen zonnestel-
sels. Maar achter dit alles ligt de groot-
ste proclamatie van de theosofie, na-
melijk dat, ongeacht de vorm, het voer-
tuig waarin de hoogste tot de laagste
levensuitdrukking zich manifesteert,
het leven één ondeelbaar geheel is: dat
ons bewustzijn op de één of andere
manier, op een zeer mysterieuze ma-
nier, één is met het Bewustzijn van
onze Zonnelogos, die weer één is met
het Bewustzijn van de Cosmische Lo-
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gos die een oneindigheid aan Zonne-
logoi omvat.

Terwijl wij alle verschillen en de tal-
loos miljoenen sterren en Universums
om ons heen waarnemen, is het essen-
tiële wat we niet moeten vergeten dat
verdeling slechts vorm betreft en niet
leven – dat werkelijk alle leven één is.

Dit is de levende ervaring geweest van
alle mystici van alle eeuwen, inclusief
de moderne mystici die zich theosofen
noemen.

Uit: The Theosophist, oktober 2004
Vertaling: A.M.I.
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Een waar gebeurd verhaal, naar men zegt:
Op een van die dreigende novemberavonden, de specialiteit van het

Victoriaanse Londen, stond een straatviolist te krassen op een
goedkope viool. Zijn smerige inzamelhoedje was helemaal leeg.

Op een gegeven moment ontwaarde een lange, bleek uitziende man
in een donkere cape de ongelukkige violist en vroeg hem

waarom zijn hoed nog steeds geen munten bevatte nadat hij
zo lang had staan spelen. ‘Nou meneer’, antwoordde deze, ‘ik heb

een slecht instrument met maar één snaar,
en zelfs die is ontstemd.’

‘Geef mij jouw viool’, beval de vreemdeling.
Voordat hij twee minuten gespeeld had, stroomde de hoed over

met munten van een groot publiek dat was samengestroomd
om betoverd te blijven luisteren.

De naam van de vreemdeling? Nicolo Paganini.
Een boodschap die beslist waar is. Wij maken ons teveel zorgen

over ons ledental en ons publieke imago. Als wij ons in plaats
daarvan concentreren op het spelen van onze muziek

zo mooi als wij kunnen, dat wil zeggen het zelf toepassen en
realiseren van de leringen die wij willen verspreiden,
dan zullen en moeten anderen meegetrokken worden

in de draaikolk van onze spirituele activiteiten.
De lezers zouden een duidelijke lijst kunnen opstellen

van wat nu precies ons ‘muziek maken’ blokkeert.

Eindeloos ruzie maken over specifieke technische aspectjes

van het occultisme ten koste van het bredere spectrum
van de leringen als geheel is zeker één beperkende factor die (lijkt mij)

hoog op de lijst staat. Dit komt doordat het zich vastbijten in pedante
interpretaties van plaatselijke esoterische groepjes leidt tot

tijdverspillende argumenten in plaats van actieve toepassingen.

Eerst trekt de muziek publiek, daarna de advertenties
Edi Bilimoria



Madame Blavatsky
– Boris de Zirkoff 1953

Na de dood van Madame Blavatsky
in Londen op 8 mei 1891, greep de
wereldpers de gelegenheid aan en
verdiepte zich in haar leven en haar
geschriften.

De commentaren waren van tweeërlei
aard: sommige hielden vast aan de sen-
sationele kant van haar leven, andere
gaven een onpartijdige evaluatie. Ik wil
hier bijvoorbeeld een groot deel uit het
dagblad New York Tribune van 10 mei
1891 gebruiken als introductie voor dit
studieonderwerp, omdat het aantoont
dat de huidige waardering voor de be-
tekenis van Mme Blavatsky niet veel
veranderd is sinds de tijd dat ze leefde.
Dat is gemakkelijk te begrijpen als
men zich herinnert dat Mme Blavatsky
haar hele leven gestreden heeft tegen
dogmatisme. En degenen waarvan de
belangen verbonden zijn met dogma’s
worden gevaarlijke tegenstanders als
die dogma’s ter discussie worden ge-
steld.

Het zich ontdoen van vooroordelen
gaat heel langzaam, vooral als zij
voortkomen uit  machtige belangen en
organisaties. Maar we kunnen hopen
dat een objectieve houding het voor
iedereen mogelijk maakt om Mme Bla-
vatsky te zien in een juist perspectief.

De New York Tribune van 1891 is
voorspellend omdat deze naar waar-
heid schrijft: ‘Er zijn maar weinig vrou-
wen in onze tijd die zo miskend en belas-

Theosofia 109/3 � juni 2008 115



terd zijn als Mme Blavatsky, maar ook al
houdt die kwaadsprekerij en onwetend-
heid hardnekkig stand, veel wijst er op
dat het werk van haar leven zich zal be-
wijzen, dat het duurzaam zal zijn en bij
zal dragen aan het algemeen welzijn.’

Het leven van Mme Blavatsky was
opmerkelijk, maar we gaan het nu niet
hebben over haar wederwaardigheden.
Het moet voldoende zijn te kunnen
zeggen dat zij zich gedurende bijna
twintig jaar gewijd heeft aan de ver-
spreiding van leringen waarvan de
grondbeginselen van het hoogste ethi-
sche niveau zijn. Het moge utopisch
lijken voor sommige denkvermogens
om in de 19e eeuw de grenzen tussen
rassen, nationaliteiten, kasten en voor-
oordelen van sociale klassen af te bre-
ken en om die geest van broederlijke
liefde in te prenten die het grootste
deel van de Leraren voorschreef in de
1e eeuw; de verhevenheid van dat doel
kan alleen ontkend worden door hen
die het christendom verwerpen.

Mme Blavatsky zei dat de regenera-
tie van de mensheid gebaseerd moet
zijn op altruïsme. Daardoor was zij in
overeenstemming met de grootste den-
kers, niet alleen van onze tijd, maar
van alle tijden; en zij was ook in har-
monie met de sterkste spirituele stro-
mingen van deze tijd; dat gaan we nu
meer en meer waarnemen. Daardoor
alleen al hebben haar leringen er recht
op om spontaan en serieus benaderd te

worden door allen die invloeden res-
pecteren die tot doel hebben de recht-
vaardigheid van het altruïsme aan te
tonen.

In nauwe samenhang met de cultus
van universele broederschap bracht zij
nog een belangrijk ander werk tot
stand. Niemand van haar generatie,
kan men wel zeggen, heeft meer ge-
daan om de schatten aan gedachte-
goed, wijsheid en oosterse filosofieën
die lang verzegeld waren, te herope-
nen. Zeker heeft niemand meer ge-
daan om die diepgaande eeuwige wijs-
heidsreligie, uitgewerkt door de door-
dringende diepzinnige denkwijze van
het oosten, te doorgronden en om die
oude literaire werken aan het licht te
brengen, waarvan de onderwerpen en
de diepgang de westerse wereld, opge-
voed met het enge idee dat het oosten
niets anders op het gebied van specu-
latieve gedachten had voortgebracht
dan grofheden en kinderachtigheid,
versteld hebben doen staan. De kennis
die zij zelf had van de oosterse filosofie
en het oosters esoterisme was zeer
groot. Geen enkele oprechte denker
kan daaraan twijfelen na haar twee
voornaamste werken te hebben gele-
zen. Eerlijk gezegd leidden haar stap-
pen daarheen waar slechts weinigen
haar konden volgen, maar de toon en
de strekking van al haar geschriften
waren zinvol, vitaliserend en stimule-
rend. De les die zij steeds weer aangaf
was datgene waar de wereld de meeste
behoefte aan had en heeft: de noodza-
kelijkheid om het zelf te beheersen en
te werken voor anderen. Ongetwijfeld
is die instelling niet naar de smaak van
hen die de cultus van het ik aanhangen
en waarschijnlijk heeft zij weinig kans
om algemeen geaccepteerd te worden,
om maar te zwijgen over de universele
toepassing. Maar de man of de vrouw
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die vrijwillig elk persoonlijk doel en
elke persoonlijke ambitie opgeeft om
zulke gevoelens te bevorderen, heeft
zeker recht op respect, zelfs van die-
genen die totaal niet in staat zijn ge-
volg te geven aan de oproep tot een
hoger leven.

Het werk van Mme Blavatsky heeft
al vrucht gedragen en het lijkt voorbe-
stemd om in de toekomst nog meer op-
merkelijke en heilzame gevolgen voort
te brengen. Waarnemers van onze tijd
hebben allang ontdekt dat de manier
van het tegenwoordige denken er in
veel richtingen door beïnvloed is. Meer
menselijkheid, een tolerantere opvat-
ting, een geneigdheid naar  diepgaan-
der onderzoek van filosofieën uit de
oudheid hebben een direct verband
met de leringen waarover we spreken.
Mme Blavatsky laat haar sporen in on-
ze tijd na en haar werken zullen haar
volgen. Zij zelf heeft haar tocht vol-
bracht en zij rust na een uitputtend
leven. Maar haar persoonlijke invloed
is niet nodig voor de voortzetting van
de grote taak waaraan zij zich heeft
gewijd. Die zal zijn weg vervolgen door
de invloed van de gegeven aanzet en
op een dag, ook al is dat niet nu met-
een, zullen de verhevenheid en de zui-
verheid van het doel, de wijsheid en de
draagkracht van haar leringen volledig
erkend worden en de herinnering aan
haar zal de waarde krijgen waarop zij
recht heeft.

Wanneer de geschiedkundige van de
toekomst onpartijdig naar het huidige
culturele tijdperk zal kijken, zal hij
voor H.P. Blavatsky een vooraanstaan-
de plaats reserveren, - die zo onbegre-
pen aard waarvan de definitieve bio-
grafie nog geschreven moet worden, in
het licht van een passender onderzoek
en vanuit een veel omvangrijker per-
spectief. Welke andere vrouw zou er

ook maar over gedroomd hebben om
alleen rond de wereld te gaan reizen,
lang vóór het tijdperk van de spoor-
wegen en andere transportmiddelen –
in de jaren 1850 en 1860 – zoals H.P.
Blavatsky dat deed, die ongeveer twin-
tig jaar door India, Tibet, het Nabije
Oosten, Japan, Canada, de Verenigde
Staten, Mexico en Europa zwierf en
ook nog door haar geboorteland Rus-
land?

Na haar lange reizen en avonturen in
het oosten, kwam ze aan in New York
in 1873 en begon daar in het Engels te
schrijven terwijl die taal nog moeilijk
voor haar was. Vanaf die datum wordt
haar leven een verbazingwekkend
voorbeeld van een totale toewijding
aan een ideaal, in weerwil van de aan-
vallen, de moeilijkheden en het onbe-
grip waarvan zij het doelwit werd.

De geschiedenis van H.P.B. is te com-
plex om nu verder op in te gaan, maar
voor een onbevooroordeeld denkver-
mogen is zij onvergelijkbaar fascine-
rend en zal zij ongetwijfeld diepzinnige
filosofische en psychologische be-
schouwingen oproepen. De invloed
van haar bekendste boeken, Isis Ont-
sluierd, De Geheime Leer en De Stem
van de Stilte is tot het moderne denken
en idealisme doorgedrongen, zowel in
het oosten als in het westen, alhoewel
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die invloed gewoonlijk indirect en mis-
kend is. Zij voelde aan dat het haar
opdracht was om te bewijzen dat de
grondbeginselen van alle religies en
alle exoterische, oude of moderne filo-
sofieën van de eerste tot de laatste, al-
lemaal weerklanken zijn van de oor-
spronkelijke eeuwige wijsheidsreligie.

‘Ik heb geprobeerd aan te tonen,’
schrijft zij, ‘dat de boom van kennis, zo-
als de waarheid zelf, er Een was, en dat
ondanks het verschil van vorm en kleur
van de bladeren die gedragen worden
door de twijgen, de stam en de hoofd-
takken altijd die van de oude boom
waren’.

‘Haar taak,’ zegt Alvin B. Kuhn in
zijn proefschrift voor de Columbia
Universiteit, was om ‘de hele wereld van
de oudheid te verlossen van de moderne
beschuldiging van bijgeloof, grove onwe-
tendheid en kinderlijke verbeelding’. Dat
is de reden waarom zij de theosofische
beweging heeft opgericht, in de hoop
dat de mensheid de fundamentele een-
heid van ethische grondbeginselen en
dezelfde spirituele doelen die door alle
religies heen lopen zou herkennen, en
ook het feit dat de mensheid een on-
deelbaar geheel is en de broederschap
van die mensheid een realiteit is.

Het werk van H.P.B. was uniek om-
dat zij de grote inspanning op kon
brengen van een scherp en beeldend
denken, om de verbanden van de lerin-
gen aan te tonen en de oosterse en
westerse filosofieën samen te vatten en
hun fundamentele eenheid aan te to-
nen, zoals zij dikwijls zei. Zij viel het
op de loer liggende dogmatisme van de
orthodoxe religies moedig aan en zij
bestreed de kwezelarij en de vooroor-
delen met een pen waarvan de bijtende
en scherpe humor niets ontzag. De uit-
werking van haar geest en haar missie
op de wereld van de laatste vijfenze-

ventig jaar is enorm geweest, zelfs al
wordt dat niet erkend. Zo’n erkenning
ontwikkelt zich altijd langzaam; de
aard en de kenmerken van grote
spirituele en intellectuele gidsen blij-
ken tegengesteld aan een snelle accep-
tatie van de onmetelijke sublieme
dienst die zij bewijzen.

De details van het persoonlijke leven
van H.P. Blavatsky zullen alleen de stu-
dent of de bewonderaar van haar werk
interesseren. Wel belangrijk (of het
zou belangrijk moeten zijn voor de toe-
komstige historicus of voor de onpartij-
dige observator, bij de toekomstige po-
ging om licht te werpen op een sociaal
opbouwend werk) is het effect dat
voortkwam uit het onderricht van eso-
terische filosofie in de oudheid, dat zij
aan het licht bracht in de moderne in-
tellectuele sfeer. Dat effect is bijna on-
gelofelijk, als men het verband legt,
waar mogelijk, met de feiten die ermee
samenhangen en als men de documen-
ten in beschouwing neemt die het be-
wijzen.

Laten we snel enige van die feiten
onderzoeken. De moderne weten-
schap, die zich toespitst op intra-ato-
misch onderzoek en op het ontdekken
van atomische energieën, heeft zijn
oorsprong, kan men zeggen, in de
diepgaande straling en vacuüm- onder-
zoeken, die een keerpunt vormden,
van Sir William Crookes. Deze voor-
treffelijke wetenschapper was een in-
tieme vriend van H.P. Blavatsky en een
invloedrijk lid van de theosofische be-
weging in Engeland rond 1880. Hij
haalde veel van zijn inspiratie uit de
geschriften van H.P.B. Elke moderne
wetenschapper erkent de grote ver-
dienste van Crookes voor het openen
van nieuwe gebieden in het weten-
schappelijk onderzoek. Hij was ook
één van de weinige wetenschappers die
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de intellectuele moed had  om bezig te
zijn met psychische onderzoeken.

De onafhankelijkheid van India is
voor een groot deel te danken aan het
werk van H.P. Blavatsky en Colonel
Henry S. Olcott. Mme Blavatsky had
veel invloed op de geest van Gandhi
die haar ontmoette en door haar aan-
gemoedigd werd om zijn eigen heilige
hindoe-geschriften te gaan onderzoe-
ken en te gaan werken voor zijn ge-
boorteland. Dat staat in de autobiogra-
fie van Gandhi. De theosofische bewe-
ging speelde een zeer belangrijke rol in
India, waar twee van de eerste mede-
werkers van H.P.B., Alan O. Hume en
A.P. Sinnett, maar vooral de eerste van
deze twee, tot de voornaamste voor-
standers behoorden bij de oprichting
van het Congres van India.

De snelle vooruitgang op het gebied
van psychisch onderzoek, gebaseerd op
strikt wetenschappelijke observaties
waarvan de werken van Dr. Rhine van
de Duke University de werkelijkheid
onder de aandacht van het grote pu-
bliek hebben gebracht is de oogst van
het derde doeleinde van de Theosophi-
cal Society: ‘het bestuderen van de on-
verklaarde wetten van de natuur en de
latente vermogens in de mens’.

Ook de vriendschap die bestond tus-
sen H.P.B. en Colonel Olcott met één
van de grootste Amerikanen aller tij-
den, de wetenschapper Thomas Edi-
son, die in 1878 toetrad tot de TS, kun-
nen we niet negeren.

Bij de personen die contact hadden
of correspondeerden met H.P. Blavats-
ky en waarvan ze het denken beïnvloed
heeft, kunnen we de grote Franse as-
tronoom Camille Flammarion noemen
en Dharmapala Hewavitarna, de boed-
dhistische leraar die jaren in het oos-
ten en in het westen werkte en die ge-
zien kan worden als één van de voor-

naamste hervormers van het moderne
boeddhisme: de roeping van zijn leven
was het resultaat van advies van H.P.B.
om het Pali te gaan bestuderen en zijn
leven te wijden aan de heropleving van
de Dhamma.

We voegen ook Maspéro toe, de be-
faamde Franse egyptoloog, en Lord
Tennyson, geïnspireerd dichter van we-
reldformaat, die een deel van zijn in-
spiratie uit De Stem van de Stilte haal-
de; Garibaldi, de grote Italiaanse pa-
triot en een aantal anderen waarvan
het leven beïnvloed werd en verander-
de dankzij contact met haar. Zij onder-
wees de illusionaire aard van de mate-
riële wereld, de onderliggende eenheid
van materie en beweging, van substan-
tie en energie, van materie en bewust-
zijn, het bestaan van onzichtbare we-
relden die de zichtbare en tastbare we-
reld doordringen, de oneindige deel-
baarheid van substantie, het bestaan
van persoonlijkheden die de mense-
lijke intelligentie en het bevattingsver-
mogen transcenderen, de immense
oudheid van de mens, de afwisseling
van de continenten, het aanwezig zijn
in het menselijke bewustzijn van onver-
klaarde psychische, intellectuele en
geestelijke vermogens, de omzetting
van chemische elementen, de univer-
saliteit van de cyclische wet in de na-
tuur, de periodieke belichaming van
alle evoluerende entiteiten door de
impuls van karmische actie, ofwel de
wet van oorzaak en gevolg, de ingebo-
ren goddelijkheid van de mens en zijn
spirituele oorsprong, de onverbrekelij-
ke eenheid van alles wat is en de uni-
versaliteit van evolutionaire groei van-
af het subatomische tot aan het kosmi-
sche.

Op het moment zijn de leringen die
zij geput heeft uit de voorraadkamers
van de eeuwige oude wijsheidsreligies
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geassimileerd door de wetenschap en
maken ze er deel van uit of zijn op weg
om in de wetenschappelijke, religieuze
of psychologische gedachten te inte-
greren. Sommige van die ideeën wor-
den gemakkelijker herkend dan ande-
re; er zijn er die nog wachten op een
experimentele verificatie, andere win-
nen aan bewijs en vestigen zich als
nieuwe grondbegrippen in een nieuwe
orde van de dingen, in een wereld die
droomt van de totale integratie van het
hele mensenras in een broederschap,
onder de hoede van een filosofie van
geestelijk en nobel leven, en van een
diepgaande kennis van de natuur.

Elf jaar na de publicatie van Isis Ont-
sluierd, waarin zij bezig was met de
moeilijke carrière van het redigeren en
schrijven van ontelbare artikelen voor
tijdschriften, om maar niet te spreken
over haar rol als gids en raadgeefster
voor de diverse theosofische afdelin-
gen, schreef H.P.B. haar meesterwerk:
De Geheime Leer. Het was een verdere
ontwikkeling van wat zij al gezegd had
in Isis Ontsluierd en bevatte bespre-
kingen over antropologie, astronomie,
natuurkunde, filosofie, archeologie,
religie en vele andere onderwerpen,
die allemaal op de tijd vooruit waren.
Het boek wilde voornamelijk een syn-
these geven van oosterse en westerse
filosofie en terug gaan naar de oer-
bronnen van een universele kosmische
wijsheid. Zij zei: ‘Wij moeten de hogere
vermogens ontwikkelen van intuïtie en
geestelijk inzicht, en door het combine-

ren van wetenschap en religie, kunnen
het bestaan van het goddelijke en de
onsterfelijkheid van de menselijke geest
aangetoond worden als in een
meetkundige stelling’. Zij benadrukte
steeds het idee dat ‘de wijsheid alleen
gezocht moet worden om de broeder-
schap en de vooruitgang te kunnen
dienen en niet om de wijsheid zelf’.

‘De Theosofie in haar ogen,’ schreef
Alvin Kuhn, ‘was een poging tot een
wetenschappelijk altruïsme’.

Midden in een tijdperk van denken
waarin zich voor onze ogen een mee-
dogenloze strijd afspeelt tussen het
zieltogende materialisme van een af-
stervend tijdperk en de spirituele visie
van een nieuwe tijd die ontwaakt, ra-
den we de lezer en de student aan de
geschriften van H.P.B. zorgvuldig te
onderzoeken. Zij bevatten een gericht
plan over de manier van denken voor
de komende eeuwen, een schets van de
toekomstige wereldorde, aanwijzingen
en suggesties voor grotere zuiver we-
tenschappelijke veroveringen, een
krachtige boodschap om de statische
religies van nu nieuwe levenskracht te
geven en een visie over de latente mo-
gelijkheden en weldoende krachten in
de mens, die, als ze weer tot leven wor-
den gewekt en gebruikt worden, de
mensheid kunnen leiden van onwe-
tendheid naar wijsheid en uit de scha-
duw naar het licht.

Uit: Le Lotus Bleu, februari 2004
Vertaling: FvI
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We hebben alle reden om aan te nemen dat we ons
in een universum bevinden dat doordrongen is van leven.

George Wald (Nobelprijswinnaar)



Verlaat uw wereld
en kom in de onze…
en wel zonder voorwaarden vooraf

– Surendra Narayan

Dit was het advies dat gegeven werd
door een Mahatma aan iemand die
het spirituele pad wilde betreden.
Natuurlijk zijn er geen twee afge-
scheiden werelden – één waarin de
Mahatma’s wonen en de ander voor
mensen en de rest van de schepping,
inclusief dieren en vogels. Zoals de-
zelfde Mahatma uitlegde in een brief
aan A.P. Sinnett, ‘Geest en Materie
zijn één, daar zij slechts een differen-
tiatie zijn van toestanden, niet van es-
senties.’ Daarom verwijzen de twee
werelden slechts naar twee verschil-
lende niveaus of toestanden van be-
wustzijn – de ene materieel en ver-
delend, de andere spiritueel en ver-
enigend en aldus verheven boven
zelfzucht en de begeerte naar per-
soonlijk voordeel.

Aan de zoekers naar Waarheid is het-
zelfde advies, dat een verplichting be-
lichaamt, gegeven, in verschillend idi-
oom, door de grote leraren van de
mensheid. De Stem van de Stilte formu-
leert het poëtisch als volgt: ‘De zuivere
wateren van het eeuwige leven, klaar en
kristalhelder, kunnen zich niet vermen-
gen met de modderige waterstromen van
de moessonstorm.’

De apostel Johannes heeft dit veel-
zeggend in andere woorden geformu-
leerd toen hij zei:

‘…Zoals de wijnrank niet uit zichzelf
vruchten kan dragen, behalve als hij aan
de wijnstok vastzit; evenmin kunt u dat,
tenzij u aan mij vasthoudt.’

Thomas a Kempis verheldert dit als
volgt in De Navolging van Christus: ‘Er
zijn mensen die zich overgeven, maar er
zijn ook uitzonderingen; want zij schen-
ken niet hun hele vertrouwen aan God,
daarom bezinnen ze zich hoe ze voor
zichzelf kunnen zorgen.
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Sommigen bieden aanvankelijk wel
alles, maar keren later, wanneer zij zijn
belaagd door verleidingen, terug naar
hun oude levenswijze en daarom boeken
zij geen vooruitgang waar het deugd aan-
gaat.

Zij zullen geen beschikking krijgen over
de ware vrijheid van een zuiver hart,
noch over de gunst van zoete vriend-
schap met mij.’

Men kan daar in dezelfde trant aan
toevoegen dat het vanzelfsprekend on-
mogelijk is dat het zoute zeewater naar
de hemel opstijgt als een wolk, met zui-
vere regen erin om de uitgedroogde
aarde te voeden, zonder zijn zout af te
scheiden. Zout betekent in onze con-
text hier de begeerte naar materiële
dingen, bezittingen en posities. Be-
geerte ontstaat uit onwetendheid,
avidya, van de waarheid dat niets wat
materieel is blijvend is, dat het steeds
verandert en op een dag vergaat. ‘Wijs-
heid is omkleed met deze constante vij-
and van de wijze, in de vorm van begeer-
te, die onvervulbaar is als een vlam.’

Aldus is het verlaten van onze wereld
en het betreden van Hun wereld een
veranderende perceptie van het leven
en van alles waarmee wij in contact ko-
men. Het voorziet in een dieper begrij-
pen van onze ware natuur en een con-
sequente verschuiving in onze houding
ten opzichte van alles wat we tegenko-
men.

J. Krishnamurti stelt de vraag of er
een toestand is waarin er het horen van
geluid is, het zien van ogen en het be-
staan van voorwerpen, en er toch geen
serieuze begeerte bestaat. En hij geeft
zelf antwoord door te beweren dat er
zo’n toestand is, een toestand waar er
gewaarzijn is, maar geen begeerte. Dat
komt niet omdat wij oud geworden zijn
en onze vitaliteit kwijt zijn, maar om-
dat er geen begeerte ontstaat – daar

begeerte zien, aanraken, voelen is, en
als gevolg van dat gevoel ontstaat de
behoefte om te bezitten.

Hier komen twee voorbeelden naar
voren, het ene in het leven van Boed-
dha en het andere in dat van Jezus
Christus. Een heel rijke man kwam bij
Boeddha en vroeg of hij zijn rijkdom,
zijn huis en zijn zakelijke ondernemin-
gen moest opgeven en dakloos moest
worden om de gelukzaligheid van een
religieus leven te verkrijgen. Boeddha
antwoordde dat het niet leven, weelde
en macht zijn waardoor de mens tot
slaaf gemaakt wordt, maar het gehecht
zijn aan leven, weelde en macht. Het
dharma van de tathagata vraagt niet
van iemand dat hij dakloos wordt of
afstand doet van de wereld. Maar het
vraagt ieder mens zich te bevrijden van
de illusie van het zelf, zijn hart te zui-
veren, de dorst naar genot af te zweren
en een leven van rechtschapenheid te
leiden.

Precies zo kwam op een dag een rijke
jonge man bij Jezus Christus en vroeg
hem wat hij moest doen om het eeuwi-
ge leven te verwerven. Jezus vroeg hem
zich aan de geboden te houden. De
jongeman antwoordde dat hij zich
daaraan gehouden had vanaf zijn jeugd
en vroeg wat hij nu nog tekort kwam.
Jezus zei: als u volmaakt wilt zijn, ver-
koop dan al wat u heeft en geef de op-
brengst aan de armen. Toen de jonge-
man dit hoorde, ging hij bedroefd weg,
want hij had veel bezittingen. Het valt
op dat de verwijzing hier is naar ‘bezit-
tingen’, niet naar weelde.

Onze natuur is in wezen puur. On-
zuiverheid komt voort uit de illusie van
een afgescheiden zelf dat bewogen
wordt door sensatie en zelfzuchtige be-
geerten. De sadhana (=geestelijke
oefening, Ganesha) voor het uitstijgen
boven deze illusie is gericht op zelf-
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purificatie. Zuiver eten en drinken
voor het fysiek lichaam, zuivere emo-
ties en zuivere gedachten voor het as-
traal en het mentaal lichaam; en aan-
dachtig nadenken of mediteren over
onze ware identiteit helpt ons om die-
per te duiken in het rijk van eenheid en
onze echte aard te begrijpen en de
aard van alles wat wij zien en waarmee
wij in contact komen. De boeddha ver-
wees ernaar als volmaking van begrij-
pen. Wat nodig is, is zuivering van het
lager zelf waardoor het gevoeliger
wordt, en niet het onderdrukken van
het lager zelf. Leraren hebben geadvi-
seerd de lagere begeerten, emoties en
gedachten niet te onderdrukken, want
hoe meer wij onderdrukken, hoe gro-
ter de kracht kan zijn waarmee ze op
een dag tevoorschijn komen, als wij
niet opletten. Onderdrukking leidt niet
tot vernietiging of zuivering. Mevrouw
Blavatsky formuleerde het aldus: ‘Stelt
u zich eens voor dat een dozijn stinkdie-
ren gevangen zit in de zuivere atmosfeer
van een Dong-pa [een klooster], kunnen
die daaruit voortkomen, doordrenkt met
alle aangename geuren van de gebruikte
wierook?’

Zuivering van het lager zelf maakt
het ook een getrouwe afspiegeling van
het hogere en verschaft een krachtig
kanaal voor het stromen van pure
energie om te helpen en te verlossen.

Een bedachtzame filosoof adviseerde
ons eens om altijd in gedachten te hou-
den dat wij bij het trainen van een jong
hondje (het lager zelf – onze fysieke,
astrale en mentale lichamen)  uiteinde-
lijk een jonge hond willen krijgen die

onze vriend en helper is. Annie Besant
noemt dit sadhana als ‘spirituele alche-
mie’ en vermeldt dat ieder individu in
zichzelf leven en energie heeft waar-
mee hij zijn doel tracht te bereiken.
Iemand die Hun wereld wil binnen-
gaan tracht deze krachten te transmu-
teren van lagere doelen tot hogere, van
grove energieën naar energieën die
verfijnd en gespiritualiseerd zijn. Dan
worden deze energieën niet voor het
zelf gebruikt, maar om anderen te hel-
pen om te groeien in goedheid ‘zodat
deze tuin der goden – de mensheid –
zal bloeien als een roos.’

Doorzettingsvermogen en waakzame
aandacht of bewustzijn komen hier te
pas. Boeddha vroeg eens aan zijn zoon:
‘Rahula, waar is een spiegel voor be-
doeld?’ en Rahula antwoordde, ‘Om
naar jezelf te kijken, vader.’ Boeddha
adviseerde toen: ‘Rahula! Zo moet je
steeds naar jezelf kijken, naar wat je
denkt, wat je zegt en wat je doet.’

Laat ons eindigen met een stukje uit
Practisch Occultisme van H.P. Blavats-
ky: ‘Wanneer het “astraal” alleen de
overwonnen mens weerspiegelt, de nog
levende maar niet langer de verlangende,
egoïstische persoonlijkheid, dan kan de
schitterende Augoeides, het goddelijk
zelf, trillen in bewuste harmonie met bei-
de polen van de menselijke entiteit – de
man van de materie gezuiverd, en de al-
tijd zuivere Spirituele Ziel – en in de te-
genwoordigheid staan van de Meester
Zelf.’

Uit: The Theosophist, december 2004
Vertaling: A.M.I.
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J.J. van der Leeuw Johannes Jacobus (Koos) van
der Leeuw werd geboren op
26 augustus 1893. Zijn vader
was een firmant van de Erven
‘De weduwe van Nelle’, de
bekende fabriek van koffie,
thee en tabak in Rotterdam.
Koos van der Leeuw werd lid
van de Theosofische Vereni-
ging in 1914. Hij studeerde
rechten in Leiden en promo-
veerde in 1920 met een
proefschrift getiteld Histo-
risch-idealistische politiek.
Tijdens zijn studententijd
richtte hij de Nederlandse
afdeling op van de Engelse
Praktische Idealisten Asso-
ciatie, de PIA, een jeugdbe-
weging die een geestelijke
omslag wilde bewerkstelligen
onder linkse studenten. Be-
kende Nederlanders van die
generatie, zoals de latere
KLM piloot Viruly en Kees
Boeke, de oprichter van de
school ‘De Werkplaats’ wer-
den lid van de PIA. Ze gaven
een maandblad uit met de
titel Regeneratie.

Koos van der Leeuw was
een persoonlijke vriend van
Krishnamurti. Net als zijn
broer C.H. van der Leeuw
(Kees) was hij nauw betrok-
ken bij de zomerkampen
rond Krishnamurti in Om-
men. In 1924 ging Koos naar
Australië voor een occulte
opleiding bij C.W. Leadbea-
ter, die zich toen in Sydney
bezighield met het geestelijk
begeleiden van jonge men-
sen. Hij werd  priester in de
Vrij Katholieke Kerk en pen-
ningmeester van de ‘Manor’,
de villa van de theosofische

gemeenschap in Sydney,
waar hij ook de Arthur
School voor jongens opricht-
te die maar een jaar bleef be-
staan. In die tijd publiceerde
hij vier boeken. In 1925 The
Fire of Creation (Het vuur der
schepping) waarvoor hij de
Subba Row Medal kreeg; in
1926 Gods in Exile (Goden in
ballingschap); in 1927 The
Dramatic History of the Chris-
tian Faith. From the beginning
to the death of St Augustine en
in 1928 The Conquest of Illu-
sion dat beschouwd wordt als
zijn meesterwerk, maar dat
helaas nooit vertaald is in het
Nederlands.

Terug in Nederland werd
hij in 1930 gekozen tot
voorzitter van de Nederland-
se Afdeling van de Theoso-
phical Society. Hij had die
functie maar één jaar, tot
1931. Hij werd in die tijd
vooral bekend door zijn ver-
dediging van Krishnamurti die
in 1929 de voor hem opge-
richte ‘Orde van de Ster in
het Oosten’ in Ommen had
ontbonden met de woorden:
‘Waarheid is een land zonder
paden’.

De beroemde lezing waar-
in J.J. van der Leeuw de
woorden van Krishnamurti
belicht en hem steunt was
getiteld Revelation or Realisa-
tion, the conflict in theosophy.
(Openbaring of realisatie, het
conflict in theosofie, zie Theo-
sofia 2 en 3 van 2005, jaar-
gang 106). De lezing werd
uitgesproken voor de Fede-
ratie van Theosofische Loges
in Londen op 15 juni 1930,
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W i e w a s . . .

J.J. van der Leeuw was een
persoonlijke vriend van
Krishnamurti en was nauw
betrokken bij de zomerkam-
pen in Ommen.

Van der Leeuw werd in het
jaar van zijn voorzitterschap
van de Nederlandse Afdeling
van de Theosophical Society
vooral bekend door zijn
verdediging van Krishna-
murti, nadat deze de Orde
van de Ster in het Oosten
had ontbonden.
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voor de Nederlandse con-
ventie op 21 juni 1930 en
voor het congres van de
Europese Federatie in Gene-
ve op 30 juni 1930. Het sloeg
in als een bom. Een citaat uit
A Short History of the Theo-
sophical Society, samenge-
steld door Josephine Ransom
p.497: ‘Veel van de kritiek
vanuit de Theosofische Vereni-
ging die voortkwam uit de ver-
klaringen van dhr. Krishnamur-
ti wordt waarschijnlijk het bes-
te samengevat door dr. J.J. van
der Leeuw toen hem gevraagd
werd zich kandidaat te stellen
als voorzitter van de Neder-
landse afdeling. Hij gaf aan
dat het occulte de plaats had
ingenomen van het geestelijke,
dat theosofie niet langer ging
over het ervaren van het
Eeuwige door ieder individu,
maar een systeem was gewor-
den van een occulte traditie, in
het bezit van een groep van
perfecte wezens en niet toe-
gankelijk voor gewone mensen,
slechts gekend door de weini-
gen, die als gevolg daarvan be-

middelaars waren geworden
voor het onthullen van de god-
delijke wijsheid’.

Het gevolg daarvan was
leerlingschap en initiatie, een
vorm van voorspraak en be-
middeling, in directe tegen-
spraak met theosofie als het
ervaren van het Eeuwige in
onszelf. Theosofen zouden
bezig moeten zijn met die
realisatie, zouden zich daar-
op moeten concentreren en
zo het element van openba-
ring door anderen totaal
verwerpen. Van der Leeuw
zei dat iedereen moest spre-
ken vanuit de eigen ontwik-
keling, of zijn mond houden.

George Arundale besliste,
na de dood van Annie Be-
sant en na zijn verkiezing tot
Internationale President, dat
het terrein van het TS
hoofdkantoor in Adyar
voortaan verboden gebied
werd voor Krishnamurti
(Theosophical Encyclopedia
p.94). Maar één van zijn op-
volgers, Radha Burnier,
haalde Krishnamurti terug

naar Adyar tijdens de inter-
nationale conventie van de-
cember 1986. Dat heeft J.J.
van der Leeuw niet meer
meegemaakt.

Hij verhuisde naar Londen
en wijdde zich voornamelijk
aan opvoedkundig werk in
Engeland en Amerika. Op de
terugweg van een reeks
voordrachten in Zuid Afrika
kwam hij op 23 augustus
1934 boven Tanganyika in
een zandstorm terecht en
vloog tegen een berg. Hij
overleefde het niet.

Zijn broer Kees, lang be-
trokken bij de beweging rond
Krishnamurti, ging in 1931
medicijnen in Wenen en psy-
choanalyse bij Freud stude-
ren. Hij stierf in 1973, 83 jaar
oud. Er was nog een jongere
broer Dick, die met Kees in
de directie zat bij Van Nelle.
Helaas stortte ook hij met
zijn vliegtuig neer, in 1936 op
het vliegveld Waalhaven bij
Rotterdam en overleefde het
niet.

FvI

W i e w a s . . .

De aarde IS ons, ze is niet van ons. We zijn aardlingen.
Fysiek en spiritueel zijn we verweven

met de levende processen van de planeet zelf.
Samen met de zee, de lucht, het zonlicht
en andere levensvormen hebben we deel
aan wat een levend systeem lijkt te zijn

met planetaire afmetingen, Gaia.
Elias Amidon en Elisabeth Roberts





de. Tevens werden we uit-
genodigd voor de presentatie
van een boek over dit gehele
proces. Op  donderdag 3
april 2008 ben ik daar naar-
toe gegaan en heb, naast het
boek, meteen de archiefstuk-
ken die nog voor ons waren,
meegekregen. Dat stukje ar-
chief  bestond in hoofdzaak
uit oprichtingsstukken van de
groep “Jong Theosofen”. Het
is elke keer weer bijzonder
om materiaal uit de dertiger
jaren van de vorige eeuw in
handen te hebben. Ook was
er nog een Sint Michaëls
Nieuws bij van mei 1940.
Toen ik die uitnodiging kreeg
dacht ik “dat is dus het sluit-
stuk van dit proces”. Dit
bleek echter een vergissing.
De Russen hebben wel het
gedeelte dat in de Russische
sector van Berlijn stond mee-
genomen en, dat moet ge-
zegd worden, goed verzorgd,
maar het lijkt erop dat op
veel plaatsen in het toenma-
lige Oostblok archiefmateri-
aal en boeken zijn opgeslagen
waar men nog nauwelijks iets
van weet. Naast onze archie-
ven is toen ook de biblio-
theek meegenomen. Al met
al iets waar het hart van iede-
re archivaris sneller van gaat
kloppen, vandaar de titel.
Het lijkt dus wel een voorlo-
pig eind te zijn, maar… je
weet maar nooit!!!

Wies Kuiper

De jeugdigen
van De Pijp

De buurt waarin ons hoofd-
kantoor staat heet “De Pijp”.
In de avond van 29 maart
2008 werd er een ruit van de
bibliotheek aan de aan de
straatkant ingegooid of ge-
slagen en is er geprobeerd
brand te stichten. Dat is op
verschillende manieren heel
erg. Op de eerste plaats, wo-
nen o.a. Debby Wagenaar en
Hans van Dongen daar bo-
ven, wat een levensgevaar-
lijke situatie zou kunnen zijn,
maar ook omdat onze biblio-
theek een onvervangbare
hoeveelheid boeken bevat
die gebruikt wordt voor stu-
diedoeleinden en onderzoek
door studenten van universi-
teiten en hogescholen. Op de
derde plaats valt het gebouw
onder de Rijksmonumenten.

Hans is nog naar de boven-
verdieping gaan kijken of daar
iets aan de hand was, want
het was een geweldige knal.
Ahmet Balei, het hoofd van
het jongerencentrum dat aan
de overkant van het plein zit
werd ook gealarmeerd en
ging buiten kijken. Hij had
door wat er aan de hand
was, heeft met zijn eigen
handen die beginnende brand
gedoofd en de politie ge-
waarschuwd.

Wij zijn Ahmet daar heel
dankbaar voor. De politie
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda buitenland

mei 2008
24 3e All Ireland Conventie

“Seeing Through the
Heart”, met
gastspreker Ali Ritsema

29 mei t/m 1 juni Athene
(Griekenland)
Blavatsky Studies
(Engelstalig) Thema: de
wet van perodiciteit
(Www.blavatsky.gr)

juli 2008

25-29: Wheaton, de122ste
Summer  National  gather-
ing van de TS in Amerika
“Understanding ourselves
in  the Cosmos”,
met Amit Goswami, Joy
Mills en Ravi Ravindra

Agenda loges en centra

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

juni 2008

2 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
(Arnhem)

3 Zomerserie: vragen en
dialoog, gespreksavond,
Ronald Engelse (Rotter-
dam)

14 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk (Den Haag)

16 Het belang van meditatie
(2), Willem Philip Waller
(Arnhem)

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.



heeft het ontstane gat dicht-
getimmerd en op maandag-
ochtend is er meteen een
nieuwe ruit ingezet. Kosten:
meer dan €600. Het gebeu-
ren heeft veel aandacht ge-
trokken van kranten, televisie
en radio. Uiteindelijk is door
de brand een stel lamellen en
een informatiebord vernield
en de vensterbank bescha-
digd.

Op het jongerencentrum
zijn Debby en Hans heel lief-
devol opgevangen en zowel
zij als het hoofdkantoor wer-
den met een prachtige bos
bloemen verrast.

Om vooral de jongeren be-
wust te laten worden van
wat er “bijna” gebeurd was,
hebben 132  kinderen en
jongeren, in leeftijd variërend
van 10 tot 17 jaar en nog eni-
ge ouderen, een petitie gete-
kend met als tekst: Boeken
verbrand je niet en vooral
met mensenlevens mag je
niet spelen. Dit was het ini-
tiatief van Ahmet en Meriam
Tjin-A-Lin. Drie meisjes van
Jeugd en Jongerenwerk De
Pijp, Linda Ruiter, Lies Leen,
en Maartje Epping, hebben
op de scholen in de buurt
verteld over de brandstich-
ting en het pand. Op donder-
dagmiddag 10 april 2008
kwam er een delegatie van
ongeveer 20 kinderen en
jongeren onder leiding van
Ahmet en twee begeleidsters

van het jongerencentrum in
de Karel du Jardinstraat al die
handtekeningen aanbieden.
Twee jongens, Mohammed
en Othman, hadden alles ge-
teld. Ook dhr. Egbert de
Vries, stadsdeelvoorzitter,
was aanwezig, wat het geheel
een officieel tintje gaf. Rotha
Bangma, hoofdbestuurslid en
voorzitter van Loge Amster-
dam en Pieter Mellema, wer-
ker op het hoofdkantoor,
waren met mij aanwezig.

We spraken even over wat
de bibliotheek is, over gods-
dienstge symbolen en derge-
lijke. Ahmet vertelde dat hij
tegen de jongeren gezegd
had: “Geert Wilders zal jullie
wel dankbaar zijn, want wat
hij niet gedaan heeft hadden
die brandstichters bijna voor
hem gedaan.” En toen wilden
alle kinderen zien waar de
(vijf) korans stonden, want
die staan vlak voor het inge-
gooide raam. Er werd door
Rotha van Loge Amsterdam
tevens gewezen op het feit
dat er 1 juni a.s. een open
dag is waar alle gebedshuizen
en levensbeschouwelijke
groeperingen aan mee zullen
doen , ook de TVN. Onder-
werp van de open dag is
“Het Boek”. Het is de be-
doeling dat de deelnemende
partijen hun locatie openstel-
len voor bezoekers. Om
12.00 uur begint de open dag
en dan kunnen de eerste be-

zoekers binnenkomen. De
dag eindigt tussen 16.00 en
18.00 uur. Een ieder is vrij
om zich op zijn eigen manier
te profileren, maar het moet
wel betrekking hebben op
“Het Boek” en dat zal voor
de verschillende groeperin-
gen een ander boek zijn: Bij-
bel, Koran, Thora, Geheime
Leer. Deze open dag is na-
tuurlijk een prachtige opstap
om bezoekers en buurtbe-
woners te informeren.

Daarna was er limonade,
thee en koffie en wat lekkers
daarbij. Met Ahmet en dhr.
Egbert de Vries hebben we
nog even nagepraat en ook
boven de zaal en het huis van
Hans en Debby bekeken. Dit
geheel bezegelde de goede
verstandhouding die wij met
elkaar hebben.

Wies Kuiper, voorzitter

5 april 2008 Naarden,
voorjaarsdag TVN

Thema: Integrale Spirituali-
teit.

Het ochtendgedeelte werd
verzorgd door Coen Brandt
die met de lezing Onderschei-
dingsvermogen en heelheid het
volgende naar voren bracht:

De theosofie leert ons dat
het ontstaan van de kosmos
en van de mens een heel lang
proces van evolutie is en dat
ons nog een veel grotere
ontwikkeling van het bewust-
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Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het het hoofdkantoor van de TVN
is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’

met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?



zijn te wachten staat. Voor
de mens staat de ontwikke-
ling van het denken centraal.
Volgens het model dat ons in
de theosofie is gegeven, is
het denken aan de ene kant
een werktuig van onze per-
soonlijke strevingen en be-
geertes, dit is kama- manas.
Aan de andere kant kan het
denken een werktuig zijn van
de onsterfelijke mens; dit
“hogere” denken wordt
buddhi-manas genoemd en
een van de belangrijkste ken-
merken is het geestelijk on-
derscheidingsvermogen.

Hoe weten wij iets van de
toekomstige evolutie van ons
bewustzijn? Er zijn verlichte
mensen (geweest) die hun
leerlingen aanwijzingen heb-
ben gegeven en hieruit zijn
ook de tradities en religies
ontstaan. Alle kennis die ons
is doorgegeven is echter in
feite tweedehands kennis.
Het onsterfelijke in ons was
en is al volmaakt, maar wij
zijn er ons nog niet bewust
van. Wij kunnen het wel er-
varen in momenten van in-
tuïtie en inzicht, maar het is
niet genoeg om verlichting,
bevrijding of heelheid te er-
varen of te begrijpen: wij
moeten het ook nog in ons
dagelijks leven integreren en
dat is een lang en moeizaam
proces. De weg die wij dan
gaan wordt wel het Pad ge-
noemd.

Onderscheidingsvermogen
(viveka) is daarbij een belang-
rijke stap. Dit is terug te vin-
den o.a. in het boekje ‘Aan de
voeten van de Meester‘

(Alcyone – Krishnamurti), dat
in eenvoudige bewoordingen
hetzelfde beoogt als het
‘Kroonjuweel van Wijsheid‘
van Shankara (advaita-vedan-
ta – non-dualisme), en in de
Yoga Sutra’s van Patanjali.

In het “dualisme” is er een
onoverbrugbare kloof tussen
een onbeperkte god en de
beperkte mens. Er zijn vele
vormen van non-dualisme,
met daarbinnen nog meer
scholen, bijvoorbeeld de ad-
vaita- vedanta, waar men de
lagere aard van de mens als
een voorbijgaande illusie ziet,
en waar men zich identifi-
ceert met Brahman, Dat
waar allen één zijn; het Zen
boeddhisme, dat alle ideeën
als illusie ziet en vele scholen
van hindoeïstisch en boed-
dhistisch tantrisme, waarin
het lagere of voorbijgaande
gewoon deel is van de uitein-
delijke realiteit.

Wat is onderscheidingsver-
mogen? Natuurlijk is er een
“grof” onderscheiden, dat
duidelijke verschillen en
overeenkomsten ziet, maar
het geestelijk onderschei-
dingsvermogen heeft een
aantal bijzondere kenmer-
ken: het is “subtiel”, ziet het
verschil tussen dingen die be-
drieglijk op elkaar lijken, het
doorziet verwarringen (o.a.
ook verwisseling van oorza-
ken en gevolgen), doorziet
verborgen motieven. Ook
blijkt dat het onderscheid
vaak niet tussen de dingen
ligt, maar er binnen; echte
keuzevrijheid is niet de vrij-
heid tussen dingen te kiezen,

maar hoe wij vrij zijn binnen
elke keuze en hoe wij daar-
mee om gaan (niet doen wat
je wilt, maar willen wat je
doet).

Als wij willen dienen, wie
of wat dienen wij dan?
Iemand (en zijn ik- gerichte!
ambities)? Een ideaal (een
beperkt concept)? Dienen of
het kweken van deugden
leidt niet tot heelheid, maar
wie vanuit de heelheid leeft,
dient het leven. Het Pad is in
ons, het is onze natuurlijke
neiging. Wij hoeven geen zin
te geven aan het leven, hoe-
ven niets toe te voegen, alles
is al in ons, wij moeten het
eruit laten komen. Vanuit ons
beperkte bewustzijn lijkt de
heelheid het totaal andere,
maar andersom geldt dat
niet: voor de heelheid is er
namelijk niets dat zich kan
afzonderen. (verslag EKB)

In de middag gaf Frank
Visser een inleiding: Religie en
spiritualiteit zijn op tal van
manieren re bestuderen en te
beleven. Hij sprak over de
benadering van Ken Wilber in
zijn boeken over dat thema
zoals: Integral Psychology
(2000), Integral Spiritiality
(2006) en The Integral Vision
(2007). Het woord ‘integraal’
betekent: omvattend, com-
pleet en is een zo’n breed
mogelijke paraplu. Het wil
niet zeggen: spiritueel. Het is
wel een veelkleurige lappen-
deken die je kunt onderzoe-
ken op het verschil in diepte
en hoogte. Bij voorbeeld:
hoe kun je het hele spectrum
in de politiek verklaren?
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Waarom denkt de een zus en
de ander zo? Er liggen veel
emotionele vooroordelen.
Integrale politiek beweert die
te kunnen overstijgen. Wilber
zegt dat de vraag eigenlijk is:
waarom is er menselijke el-
lende ? Links en rechts in de
politiek vullen dat anders in,
maar de waarheid kan in het
midden liggen. Integraal wil
zeggen dat je al die ingewor-
telde halve waarheden samen
gaat onderzoeken, in plaats
van elkaar te verketteren.
Het extremisme aan beide
kanten moeten we achter
ons laten, omdat het niet
meer van deze tijd is. Het is
te bevooroordeeld en te af-
scheidend blind geconditio-
neerd.

Integrale spiritualiteit be-
strijdt vooroordelen. Het ziet
de religieuze veelkleurigheid
binnen en buiten de religies.
De islam en het Christen-
dom bestaan niet. Mensen
maken het, omdat ze psycho-
logisch in totaal verschillende
werelden leven op elk ge-
bied. De kunst is de kleuren
te benoemen en te herleiden
tot de basiskleuren van het
spectrum. Iedere psycholoog
denkt anders over spirituali-
teit en er zijn zoveel scholen.
We moet goed luisteren voor

we hogere dingen gaan ver-
zinnen. Wilber heeft gepro-
beerd recht te doen aan het
mensbeeld van spiritualiteit
en hij probeerde de vastzit-
tende discussie erover wat
losser te maken. Hij doet dat
onder andere met het vol-
gende schema: 1 Quadrants:
je kunt alles verdelen in de
volgende vier: innerlijk indivi-
dueel, uiterlijk individueel,
innerlijk collectief en uiterlijk
collectief. Dan heb je veel
dwarsverbanden om aan te
tonen hoe bepalend bijvoor-
beeld opvoeding en cultuur is
en dat kan heel diep gaan. Je
kunt dan alles integreren. 2
Levels en 3 Lines: over ni-
veaus en verticale lijnen van
ontwikkeling. Er zijn stadia
van religieuze ontwikkeling:
magisch, mythisch, rationeel,
pluralistisch en mystiek. 4
States: over staten van be-
wustzijn, zoals in oosterse en
westerse opvattingen over
mystiek. Natuurmystiek, du-
ale en non duale mystiek. 5
Types: over het manlijke en
het vrouwelijke. 6 Self: Wil-
ber geeft aan dat je ‘er niet
uitkomt’ zonder het zelf te
noemen. Hij benoemt ik, mij:
wat je van jezelf weet, en
mijn: wat je jezelf toe-eigent.
Maar hij noemt ook een I-I,

een Ik-Ik, een soort hoger
zelf dat je kunt bereiken in
meditatie. Zelf is Wilber nu in
een post- metafysische fase,
zegt hij. Hij zegt ook dat we
terug moeten naar inzicht,
omdat het klimaat van spiri-
tualiteit platter en materia-
listischer aan het worden is.

Integrale spiritualiteit geeft
aan dat alle religies verschil-
lende aspecten meer of min-
der ontwikkeld hebben. Een
stadium dat zich thuis voelt in
de veelheid. Iedereen zit
eigenlijk vast in zijn eigen sta-
dium. In Amerika ben je bij
voorbeeld kansloos als athe-
ist, het ziet zichzelf nog
steeds als: ‘God’s own coun-
try’. Zoals we lazen op de
folder van de voorjaarsdag:
Religie en spiritualiteit zijn op
tal van manieren te bestude-
ren en te beleven. Dan kun je
een profiel opstellen van elke
grote religie. Hoe goed zijn
alle stadia van denken: ma-
gisch – mythisch – rationeel –
pluralistisch – mystiek in die
religie vertegenwoordigd? In
de ene is het magische over-
vertegenwoordigd, in de an-
dere misschien het rationele.
Een evenwichtige religie
heeft overal ruimte voor.
(verslag FvI)
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Sanskriet grammatica
Maaike Mulder

Olive Press, 2006
ISBN: 978 90 77787 09 0

154 blz., gebonden
Prijs: € 26,00

Eerste grammatica van het 
Sanskriet in de Nederlandse taal.
Sanskriet is de klassieke taal van 
het oude India. De meeste oude 

Indiase teksten - en dat zijn er 
heel veel - zijn in deze taal over-
geleverd. Wil men Indiase religie 

bestuderen, Ayur Veda of de 
literatuur leren kennen, dan is dit 

werk een onschatbare hulp.

Ik is een deur
- Over Ramana Maharshi, 

Atmananda & Nisargadatta 
Maharaj

Philip Renard
Uitgeverij Asoka, 02-2008
ISBN: 978 90 5670 196 3 

128 blz., paperback
Prijs: € 14,95

In Ik is een deur verschaft 
Philip Renard ons een blik op 

de essentie van de Advaita 
Vedanta, waarin alles draait om 

de huidige realisatie van vrijheid. 
Het geeft een beschrijving van 

het fenomeen dat de term ‘ik’ 
ook gebruikt kan worden om het 
hogere niveau van werkelijkheid 

mee aan te duiden, dat vooraf- en 
voorbijgaat aan de persoon, en 

nooit onvrij geweest is.
Dit thema wordt tot leven gebracht 
aan de hand van tekstfragmenten 

en uitspraken van de drie grote 
twintigste-eeuwse Advaita leraren: 
Ramana Maharshi, Atmananda en 

Nisargadatta Maharaj. 

Uitzicht door inzicht
- Universele Wijsheid, het NU en 

onze toekomst
Robert A. Pullen 

Uitgeverij Ankh-Hermes,
ISBN: 978 90 2020240 3

96 blz., paperback (Ankertje)
Prijs: €4,95

Als korrels tussen kaf
- Preken over teksten uit het Marcus- 

en het Lucasevangelie
Aurelius Augustinus (354-430)

Vincent Hunink, Hans van Reisen, 
Joke Gehlen-Springorum, Annemarie 

Six-Wienen (redactie en vertaling)
Uitgeverij Damon, 09-2007 (2e druk)

ISBN 978 90 5573816 8 
328 blz., gebonden

Prijs: € 24,95

Gelatenheid
- Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Gerard Visser
Uitgeverij SUN, 

ISBN: 978 90 8506 492 3
256 blz., paperback Prijs: €24,50

Het zogeheten lege gemoed is een 
kernbegrip in het werk van Meister 

Eckhart, de befaamde middeleeuwse 
mysticus. De filosoof Gerard Visser 

onderzoekt het mystieke concept 
van het lege gemoed en plaatst het 

tegen de achtergrond van Aristoteles’ 
denkbeelden.

Gelatenheid
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Theoso� 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

The Light of the Russian Soul
- A Personal Memoir of 

Early Russian Theosophy
Elena F. Pisareva, 

John Algeo (editor)
Quest Books, 2008

 ISBN: 978 0 8356 0866 4
168 pages, paperback

Price: € 16.50 

Mencius
Karel van der Leeuw (inleiding, 

vertaling en commentaar)
Uitgeverij Damon, 4-2008
ISBN: 978 90 5573690 4

256 blz., gebonden
Prijs € 24,90

‘Mencius’ - de gesprekken van Meester Meng 
(ca. 300 v. Chr.) - geldt al duizend jaar als één 

van de vier hoofdwerken van het confucianisme. 
De invloed van het geschrift in de Chinese 

traditie kan nauwelijks worden overschat en is 
vergelijkbaar met die van Augustinus in het 

christelijk denken. 

Grammar for the Soul
- How a Mere Comma Can Make Your Day
Lawrence A. Weinstein
Quest Books, 2008. ISBN: 978 0 8356 0865 7
163 pages, cloth. Price: € 14.00

In Grammar for the Soul Lawrence Weinstein shows that simple 
grammar such as syntax and punctuation can be utilized as tools for 
change and growth, just as yoga and the martial arts are used for 
self-improvement.

The One True Adventure:
Theosophy and the Quest for 
Meaning
Joy Mills
Quest Books, 5-2008
ISBN: 978 0 8356 0868 8
432 pages, paperback
Price: € 20,50
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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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