
T H E O O F I AS

 

      nr 6 • december 2008

jaargang 109

In dit nummer:
J. Krishnamurti, de theosofie en de Theosophical Society |

Over het leven na de dood: een beschouwing Sabine van Osta | 
Gevoeligheid Mary Anderson | 

Theosofie en vegetarisme |
Geen blad is hetzelfde Jesse D. Alto |

De wet van harmonie Terezinha Franca Kind | 
Geef de krukken door – een gelijkenis Ruby J. Pitkin | 

Wie waren...  de Zwollo’s |

CoverThRechts109-6-2008.indd   1 02-11-2008   14:05:40



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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J. Krishnamurti, de theosofie
en de Theosophical Society

Mevrouw Radha Burnier beant-
woordt vragen van jonge theosofen
in het San Rafael Theosophical Cen-
tre in Argentinië in april 2004.

1. Veel mensen zeggen dat Krishnamurti,
toen hij de Theosophical Society (TS)
verliet, de TS en de Meesters die hem
onderricht hebben, heeft verraden. Hoe
denkt u hierover?
Het zijn niet veel mensen, maar een
aantal mensen die dit zeggen. Ik denk
dat dit onjuist is. Er is geen sprake van
dat Krishnamurti de TS of de Meesters
die hem onderricht hebben, heeft ver-
raden. In die tijd was er in de TS een
groep mensen die beweerde in contact
te staan met de Meesters en die daar-
aan zelf autoriteit ontleenden. Zij
meenden dat zij in een positie waren
om te zeggen: ‘U bent op proef aange-
nomen; iemand anders is leerling ge-
worden van de Meester’, of ‘U bent nu
een ingewijde’. Maar aan het gedrag
van deze mensen was te zien dat zij
niet voldeden aan de vereisten die be-
schreven worden in The Masters and
the Path en andere boeken over hoe
een ware discipel van de Meester of
een ingewijde moet zijn. Dus leek het
meer een toneelstukje, een farce, en
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Krishnamurti had hier een grondige
hekel aan.

Dr. Annie Besant was oud en Krish-
namurti zelf zei dat zij vele jaren ach-
tereen te hard gewerkt had. Zij werkte
voortdurend voor de TS, voor de poli-
tieke vrijheid van India en voor veel
andere goede doelen, zoals de verbe-
tering van de positie van de vrouw, de
anti-vivisectiebeweging om dieren te
beschermen en de padvinderij. Het
aantal goede doelen waar zij zich voor
inzette was verbijsterend; niemand an-
ders zou dat gedaan gekregen hebben.
Krishnaji zei dat zij, toen haar lichaam
oud werd, niet meer dezelfde intellec-
tuele kracht had als voorheen. Dus
toen deze groep mensen rondom haar
dit soort dingen ging zeggen bemoeide
zij zich er niet mee en maakte zij er
ook geen einde aan. Mijn vader, die
enige tijd de secretaris van Annie
Besant was en die haar in die laatste
jaren goed kende, zei dat zij van nature
heel goed van vertrouwen was. Zij ver-
trouwde al de mensen die met haar
samenwerkten en dat zou een reden
hebben kunnen zijn dat zij niet tegen
dit soort meningen inging. Ofschoon
Krishnaji vond dat de Society de ver-
keerde kant opging was hij niet in staat
een eind te maken aan deze gang van
zaken en daarom heeft hij de Society
verlaten. Ik denk dat Annie Besant
niet zozeer boos was als wel zeer be-
zorgd over hoe hij voor zichzelf zou
zorgen, want hij was niet voorbereid
om voor zichzelf te zorgen in het we-
reldse gewoel. Dus raadde zij een aan-
tal TS leden aan om op hem te passen
en voor hem te zorgen.

Ik vind het denkbeeld dat hij de
Meesters verraden heeft belachelijk.
Naar mijn mening was hij voortdurend
in contact met de Meesters. Hij wist
veel beter wat de Meesters waren dan

de meeste mensen die veel spraken
over de Meesters en die beweerden dat
zij hun vertegenwoordigers waren.
Volgens Krishnaji was de fout die in
die tijd in de TS gemaakt werd dat het
heilige en het geheiligde neergehaald
werden naar een persoonlijk en mate-
rieel niveau. Swami T. Subba Row
maakte er zelfs bezwaar tegen dat H.P.
Blavatsky (HPB) zoveel over de Mees-
ters praatte, vanwege het gevaar van
het degraderen van het concept van de
Meesters. Men zegt wel dat God ge-
maakt is naar de beeltenis van de
mens; op soortgelijke wijze schrijft
men de Meesters datgene toe waarmee
men zelf vertrouwd is, maar dit heeft
weinig te maken met hoe zij werkelijk
zijn: zeer heilige, zuivere, wijze men-
sen. Madame Blavatsky maakte ook
duidelijk dat zij die in contact willen
komen met de Meesters dienen op te
stijgen tot hun niveau, daar het onmo-
gelijk is hen naar het werelds niveau te
doen afdalen. Maar dit neerhalen ge-
beurde nu juist wel. Krishnaji verwierp
de denkbeelden over de Meesters,
maar niet het bestaan van bevrijde
mensen.

Volgens het verslag van Pupul Jaya-
kar over het leven van Krishnaji zei hij,
toen het ‘proces’ aan de gang was, af
en toe: ‘Zij zijn hier’. Wie zijn die ‘zij’?
‘Zij’ deden iets met zijn brein enzo-
voort. Zelfs vlak voordat hij overleed
zou hij opgemerkt hebben: ‘Ik ben
klaar om te gaan. Zij wachten op mij’.
Een ander aspect van de zaak was dat
er in de TS teveel gepraat werd over
waar de Meesters woonden, welke
haarkleur ieder van hen had en dat
soort dingen. Zelfs als deze details cor-
rect zijn, gaat het alleen over de uiter-
lijke verschijningsvorm; de Meester is
feitelijk een bewustzijnstoestand. Mis-
schien gebruikt hij te eniger tijd een
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bepaald lichaam en weer een ander
lichaam op een ander moment. Den-
ken dat de uiterlijke gedaante en het
stoffelijk lichaam hetzelfde is als de
Meester, is volkomen verkeerd. HPB
schreef dat de mensen die zeggen dat
zij in contact willen komen met de
Meester niet weten waar ze het over
hebben, omdat het lichaam slechts een
masker is, niet het wezenlijke. Dit is
zelfs waar in ons geval; het lichaam is
een masker, dat een andere realiteit
verhult. In het geval van de Mahatma’s
is de realiteit een bepaald niveau en
een bepaalde kwaliteit van bewustzijn.
Misschien vond Krishnaji het niet pret-
tig om de Meesters tot deze details te
reduceren en over hen te denken alsof
ze enigszins op onszelf lijken.

2. Bleef Krishnaji op de een of andere
manier in contact met de TS?
Nadat hij de TS verlaten had, waren er
mensen in de TS die vonden dat hij
voor een verstoring gezorgd had, maar
er waren ook mensen in de TS die von-
den dat hij iets dieps en waardevols
gezegd had. Door deze mensen werd
de ambiance geschapen waardoor
Krishnaji veel later opnieuw in contact
kwam met de TS. Hij heeft mij zelf ver-
teld dat C. Jinarajadasa (die hij Raja
noemde) altijd heel aardig tegen hem
was. Zij verschilden van mening; de
conventionele theosofie van broeder
Raja en de nieuwe presentatie van
Krishnaji verschilden op veel punten
met elkaar. Maar hij vertelde mij dat
Raja altijd zo vriendelijk was; hij
bracht boeken en andere dingen voor
hem mee, hij stuurde zijn auto en gaf
hem geld. In die tijd was Krishnaji niet
zo bekend. Toen mijn vader president
werd zorgde hij al snel voor een ver-
andering binnen de TS met de bedoe-

ling beter te begrijpen wat Krishna-
murti bedoelde.

3. Ontkende Krishnamurti de Mahat-
ma’s? Ontkende hij het pad van leer-
lingschap?
Hij koos voor niet-traditioneel woord-
gebruik. Hij gebruikte geen woorden
zoals ‘het pad’. In feite zei hij: ‘Waar-
heid is een land zonder paden’, en veel
mensen vragen zich nu nog af wat hij
daarmee bedoelde. Maar vanuit een
theosofisch gezichtspunt is elke mona-
de uniek en volgt, eenmaal op het stof-
felijk gebied, zijn eigen unieke weg. De
ontwikkeling die ieder individu door-
maakt lijkt niet op die van iemand an-
ders, en zo is de hele natuur. Een paar
jaar geleden zei men dat de duimaf-
druk van ieder van de miljoenen men-
sen anders is en identificeerbaar. Nu
zegt men dat een persoon geïdentifi-
ceerd kan worden door zijn tanden,
stembanden, haren enzovoort. Dat
soort uniciteit bestaat zelfs op het stof-
felijk niveau. Dus moet ieder mens
door zijn eigen begripsvorming van
waarheid heen. Niemand anders kan
zeggen: ‘dit is de weg die je moet gaan’.

Krishnaji sprak niet over het pad
noch over leerlingschap, omdat een
leerling dient te gehoorzamen; en ge-
hoorzaamheid, vooral als zij blind is, is
een belemmering voor de ontwikkeling
van ware intelligentie en intuïtie, waar-
voor hij het woord ‘inzicht’ gebruikte.
Mensen krijgen vastgeroeste denk-
beelden over de betekenis van woor-
den en misschien gebruikte hij ver-
schillende woorden om toehoorders
aan te moedigen de betekenis opnieuw
te onderzoeken.
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4. Sommige leden van de TS zeggen dat
het werk van Krishnamurti geen verband
houdt met occultisme, dat een woord
was dat gebruikt werd door HPB en de
Mahatma’s.
Occult is wat verborgen is. Er zijn tal-
loze dingen die verborgen zijn voor
onze ogen, oren en andere zintuigen
die een beperkte reikwijdte hebben.
Als u een paar honderd jaar geleden
de knop van een instrument aangezet
had om muziek te horen op vierdui-
zend kilometer afstand, zou men het
toverij genoemd hebben, maar nu heet
dat wetenschap. Wanneer u de natuur
en haar wetten begrijpt zijn steeds min-
der dingen occult. Maar het zogenaam-
de occulte kan ook zijn wat mensen
zelf niet weten, maar denken dat ze
weten. Zij verspreiden onjuiste infor-
matie of leugens voor materieel gewin.
Daarom moedigen wij in de TS de be-
langstelling voor zogenaamd occulte
dingen niet aan. Alice Bailey schrijft
over de Stralen. Hoeveel mensen we-
ten wat dat zijn en of wat zij zegt wel
juist is? Het is verstandig een open
denkvermogen te betrachten met be-
trekking tot deze vragen. Hetzelfde
geldt voor Leadbeater of mevrouw
Blavatsky. Wij hoeven niet te verwer-
pen of te aanvaarden wat zij zeggen,
maar behoud steeds een open denkver-
mogen. Het is heel belangrijk om ons
oordeel op te schorten.

Wij herinneren ons hier hoe de
Boeddha het voorbeeld van een vergif-
tigde pijl die iemands vlees doorboort
gebruikt. Zou hij zich bezig moeten
houden met van welke kant de pijl
kwam, wie de pijl gemaakt had en met
welke snelheid hij aan kwam vliegen?
Dat zou absurd zijn. Hij moet eerst de
pijl verwijderen en de wond laten ge-
nezen. Dus sprak de Boeddha niet over
cryptische of occulte dingen. Krishna-

murti hanteert een soortgelijke bena-
dering. Hij zei: ‘Uw huis staat in
brand’, waarmee hij bedoelde dat de
wereld zelf in groot gevaar verkeert.
Moet de aandacht niet hierop gericht
zijn in plaats van spreken over het oc-
culte? Hij stond niet toe dat mensen
afgeleid werden. Maar hij was een ver-
lichte man die veel wist wat ons onbe-
kend is over de diepten en mysteries
van het leven.

5. Hoe denkt u dat Krishnamurti dacht
over de TS?
Ik denk dat hij vriendschappelijke ge-
voelens koesterde, hetgeen niet bete-
kent dat hij het eens was met wat TS
leden in het algemeen zeiden en dach-
ten, omdat, zoals u weet, zelfs onder de
leden allerlei verschillende denkbeel-
den heersen, aangezien de TS voor
vrijheid van denken staat. Sommige
mensen denken dat theosofie is wat
mevrouw Blavatsky geschreven heeft
en niets anders. Dit verschilt niet van
het denkbeeld van de moslims dat Mo-
hammed de laatste en enige profeet
was: ‘na Mohammed is er niets meer’.
Alles wat verschilt van Blavatsky is
geen theosofie, of zou pseudo-theoso-
fie genoemd moeten worden. Maar an-
deren beweren dat de wijsheid die
theosofie is uit vele bronnen kan ko-
men, in vele tijdperken. Zelfs mensen
die niet verlicht zijn kunnen verstan-
dige dingen zeggen. Dus de enige rede-
lijke houding is wat HPB beschreef als
‘een open denkvermogen, een zuiver
hart’. Dit moet aangemoedigd worden.

Krishnaji sprak over het deconditio-
neren van het denkvermogen. De TS
werkt voor universele broederschap,
zonder onderscheid van ras, religie en
al wat mensen verdeelt, iedere vorm
van conditionering – het universele
denkvermogen, het ongeconditioneer-

226 Theosofia 109/6 � december 2008



de denkvermogen. Hoewel ik natuur-
lijk niet voor Krishnaji kan spreken,
denk ik dat hij wel waardering had
voor een aantal fundamentele benade-
ringen van de TS. Bij gelegenheid ver-
telde hij mij met een glimlach: ‘Weet
je, ik houd wel van de TS’.

6. Was volgens u de oprichting van de TS
en het werk van Krishnamurti een deel
van hetzelfde plan van de Mahatma’s of
waren dit twee verschillende dingen?
Toen C.W. Leadbeater Krishnaji voor
het eerst zag, waren er verscheidene
mensen op het strand van Adyar.
Krishnaji was er met zijn jongere broer
en zag er, waarschijnlijk door onder-
voeding, suf uit; sommigen vonden
hem zelfs laagintelligent. Zijn jongere
broer was slimmer en haalde goede
cijfers op school, wat Krishnaji niet
kon. Misschien was hij wel te gevoelig
om de levenslast te dragen. Maar toen
Leadbeater hem zag, zei hij zonder
aarzelen: ‘Dit is een ver-gevorderde
ziel, onbedorven door egoïsme en hij
heeft gedurende vele incarnaties con-
tact gehad met de Meesters’. Nadat
Leadbeater aan Annie Besant geschre-
ven had dat de twee moederloze jon-
gens niet behoorlijk verzorgd werden,
regelde zij dat er voor hen gezorgd
werd. Zij en Leadbeater hadden het
gevoel dat hij het voertuig zou zijn
voor de wereldleraar. Al eerder had
Annie Besant lezingen gegeven over de
komst van de wereldleraar. Voordat
Krishnaji ontdekt was, was er een an-
dere jongen aangeduid als het voer-
tuig, dus zeiden sommigen dat Lead-
beater het niet echt wist, hetgeen mis-
schien niet waar is; hij heeft misschien
gewoon beseft dat hij zich vergist had.
Maar toen hij Krishnaji zag wist hij het
absoluut zeker en Annie Besant ook,

en zij deden alles wat ze geschikt von-
den voor Krishnaji.

Een gemeenschappelijk idee dat veel
mensen hebben is ook onjuist – dat zij
zeiden dat Krishnaji de wereldleraar
was. Dat hebben ze niet gezegd. Hij
zou het voertuig zijn van de wereldle-
raar en op zeker moment zou zijn be-
wustzijn versmelten met dat van de
wereldleraar. Op 12 januari 1910
schreef Annie Besant aan Leadbeater:
‘Het staat nu vast dat de Heer Maitreya
het lichaam van dit lieve kind gaat ge-
bruiken. Het lijkt een heel zware verant-
woordelijkheid om dit te bewaken en
hiermee te helpen, om het geschikt te
maken voor hem, zoals hij zei, en ik voel
me nogal overvallen…’

(Mary Lutyens, Years of Awakening,
hoofdstuk 1). In 1926 schreef Krishnaji
aan Leadbeater: ‘Ik ken mijn lotsbe-
stemming en mijn werk. Ik weet met ze-
kerheid dat ik versmelt met het bewust-
zijn van de ene Leraar en dat hij mij
volkomen zal vervullen’.

Op een keer vroeg mevrouw Jayakar
aan Krishnaji: ‘Wat zou er gebeurd zijn
als de theosofen jou niet hadden ont-
dekt?’ Hij antwoordde, ‘Dan was ik
gestorven’. Zij antwoordde: ‘Nee, je
was niet gestorven. Je zou zo geweest
zijn als Ramana Maharshi, en de men-
sen zouden bij jou gekomen zijn’.
Krishnaji zei: ‘Nee’; het klonk alsof er
een plan en een doelstelling waren,
volgens welke zijn vader naar Adyar
gebracht was. Als Krishnaji in de krin-
gen van een orthodox Brahmaans ge-
zin gebleven was, had hij zich mis-
schien niet op zijn gemak gevoeld in de
wijde wereld, noch zou hij buiten de
TS de nodige internationale contacten
gehad hebben. Ik neig ertoe te denken
dat zijn levensloop deel uitmaakte van
het Plan. Men zegt dat niet alle details
van het Plan van tevoren vaststaan,
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maar het Plan in zijn algemeenheid
werd uitgewerkt.

Krishnaji voelde grote bewondering
en liefde voor dr. Annie Besant. Zij
zorgde voor hem en sprak over hem als
iemand die een groot leraar zou zijn,
zelfs wanneer de mensen haar uitlach-
ten of verwijten maakten. Sommige
vrienden in India zeiden tegen haar:
‘Als je iemand wilt sponsoren, zijn er
betere jongens dan Krishnamurti.’ Ze
waren boos op haar, maar zij veran-
derde niet. Krishnaji zelf vertelde dat
Bernard Shaw op een belangrijk gala-
diner in Engeland, waar liberale politi-
ci zoals Lord Lansbury, die de vrijheid

van India voorstond, aanwezig waren,
Annie Besant hekelde, die Krishnaji
had meegenomen. Shaw, die altijd met
alles de draak stak, zei: ‘Annie, is dit
jouw kleine Messias?’, en iedereen
lachte. Maar zij gaf geen krimp. Het
kon haar niet schelen wat anderen
vonden, omdat ze er zo zeker van was
dat door Krishnaji een belangrijke
boodschap aan de wereld gebracht zou
worden. Hij noemde dit speciale inci-
dent en zei dat zij hem onophoudelijk
steunde, tot het einde toe.

Uit: The Theosophist, augustus 2005
Vertaling: A.M.I.

228 Theosofia 109/6 � december 2008

De Lotus ... is ... een zeer oud en geliefd beeld voor de Kosmos
zelf, en ook voor de mens. De populaire redenen die daarvoor

worden gegeven zijn, ten eerste ... dat het Lotuszaadje in
zichzelf een perfect miniatuur bevat van de toekomstige plant,
wat tekenend is voor het feit dat de geestelijke prototypen van

alle dingen voordat ze een vorm krijgen op aarde in de
onstoffelijke wereld bestaan. Ten tweede, het feit dat de

Lotusplant opgroeit door het water, zijn wortels heeft in de ...
modder, en zijn bloem uitspreidt in de lucht erboven. Aldus is de
Lotus typerend voor het leven van de mens en ook voor dat van
de Kosmos; want De Geheime Leer onderwijst dat de elementen
van beide hetzelfde zijn, en dat beide zich aan het ontwikkelen
zijn in dezelfde richting. De wortel van de Lotus die verzonken

ligt in de modder vertegenwoordigt het materiele leven, de steel
die omhoog rijst door het water heen is typerend voor het
bestaan in de astrale wereld, en de bloem die op het water
drijft en zich opent naar de hemel is symbolisch voor het

geestelijk bestaan.

H.P. Blavatsky, in De Geheime Leer deel I [57-58]



Over het leven na de dood:
een beschouwing
– Sabine van Osta

Levende wezens worden voortdu-
rend geboren en sterven, al sinds
ontelbare eeuwen, in alle culturen, in
alle landen, ongeacht of men rijk is of
arm, wijs of dom, geletterd of niet,
los van iedere sociale status, geloof,
kleur, et cetera … Het fenomeen
“dood” overschrijdt zelfs de grenzen
van het mensenrijk, want ook mine-
ralen, planten en dieren zijn op hun
tijd onderhevig aan het stervenspro-
ces, van het kleinste tot het grootste
organisme, van de meest eenvoudige
tot de meest complexe structuur.

Een grote meerderheid van de mensen
beschouwt de dood echter als de grote
onbekende en ook de grote inspirator
tot angst en/of verdriet. De goddelijke
wijsheid leert ons via verschillende
religieuze of filosofische tradities en
leerstellingen dat deze vrees en dit
verdriet hun oorsprong vinden in onze
onwetendheid omtrent de eigenlijke
aard van de dood. Zij leert ons even-
eens dat we de dood geenszins moeten
vrezen, maar dat hij, op het juiste
ogenblik, als een vriend tegemoet kan
worden getreden en het leven na de
dood als een soort van “zomervakan-
tie” kan worden gezien. Theosofen
behoren tot de gelukkige groep van
mensen die een rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks contact hebben met de
goddelijke wijsheid. Dit contact stelt
hen in staat om, beetje bij beetje voor
de ene en met rasse schreden voor an-
dere, de onwetendheid inzake de dood
te doen oplossen en de dood te aan-
vaarden als die vriend. Zo hebben
sommigen ons getuigenis nagelaten
van hun ervaringen en onderzoeken
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van de wereld na de dood. Wij verwij-
zen hier, voor wat de theosofische tra-
ditie betreft, naar mensen zoals me-
vrouw Blavatsky, dr. Annie Besant en
Charles Leadbeater.

Door kennis te nemen van theosofi-
sche leerstellingen komt men algeme-
ne principes tegen die de eerder ont-
spannen houding van theosofen ten
opzichte van de dood kunnen verkla-
ren. Zo is er bijvoorbeeld het principe
om het leven en de dood te zien als
uitdrukkingen van de wet van perio-
diciteit of ook wel cycliciteit. In de
Proloog van De Geheime Leer ver-
woordt mevrouw Blavatsky het als
volgt in de tweede van de drie funda-
mentele grondbeginselen:

De eeuwigheid van het Heelal in toto
als een grenzeloos gebied, periodiek ‘het
toneel van talloze Heelallen die zich on-
ophoudelijk manifesteren en weer ver-
dwijnen’ en die ‘de zich manifesterende
sterren’ en ‘de vonken van de eeuwig-
heid’ worden genoemd. ‘De eeuwigheid
van de pelgrim’ is als een oogwenk van
het Zelf-bestaan (Boek van Dzyan). ‘Het
verschijnen en weer verdwijnen van we-
relden is als een regelmatig getij van eb
en vloed.’

Zij voegt eraan toe:
Deze tweede stelling van de Geheime

Leer betreft de algemene geldigheid van
die wet van periodiciteit, van eb en vloed,
van neergang en opkomst die de natuur-
wetenschap op alle gebieden van de na-
tuur heeft waargenomen en beschreven.
Een afwisseling zoals tussen dag en
nacht, leven en dood, slapen en waken is
een feit dat zo gewoon is, zo volkomen
algemeen en zonder uitzondering, dat het
gemakkelijk is te begrijpen dat wij er een
van de werkelijk fundamentele wetten
van het heelal in zien.

Ziehier al een eerste element dat
troost zou kunnen bieden aan diege-

nen die dachten meteen in het onbe-
kende geworpen te worden: het leven
voor en na de dood maakt deel uit van
één en dezelfde manifestatie, als twee
zijden van dezelfde munt om zo te zeg-
gen, die “volkomen algemeen en zon-
der uitzondering” zijn, een uitdrukking
van de “werkelijk fundamentele wetten
van het heelal”. In essentie baseren het
leven zowel als de dood zich op dezelf-
de principes, net zoals de andere ge-
noemde manifestaties van de cyclische
wet in de natuur.

Vertaald in meest eenvoudige be-
woordingen: bij het overgaan van de
ene zijde naar de andere zijde van het
Bestaan moet men niet te veel nieu-
wigheden verwachten. Integendeel,
terwijl wij ons huidige leven leiden,
brengen wij iedere seconde ons toe-
komstig leven voort, zowel het leven
dat ons hier op aarde wacht, als het
leven dat ons wacht na de dood. Onze
daden van nu hebben, op een of an-
dere manier en of we het begrijpen of
niet, gevolgen voor de verschillende
stadia van het leven na de dood. Meer
nog, die hindernissen die wij tijdens
ons leven niet konden nemen zullen
niet plotsklaps overwonnen zijn door
het eenvoudige feit van het overlijden.
Dit is slechts één reden – er zijn er ze-
ker nog andere – om medemensen met
zelfmoordplannen van hun voornemen
te doen afzien: voor deze groep wacht
er zeker geen “grote vakantie” aan de
overzijde, hoe zeer zij zichzelf dit ook
gewenst mogen hebben1. Datgene wat
u niet hebt opgegeten en verteerd tij-
dens dit leven zal u zo lang als nodig is
opnieuw aangeboden worden. opdat u
het op een dag toch volledig verwerkt
zult hebben. Het is dus raadzamer om
alle lessen die het bestaan voor u in
petto heeft te leren. Niet alleen blijven
wij ermee geconfronteerd tot het mo-
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ment waarop de les werkelijk geleerd
werd, het betreft vaak lessen die wij
onszelf hebben voorbereid door onze
daden in het verleden van dit leven of
een voorgaand leven. Dit is een manier
waarop die andere universele en on-
persoonlijke wet haar werking bloot-
geeft, die wet die, naast de reeds ge-
noemde cyclische wet, de ruggengraat
vormt van het hele bestaan: de wet van
karma, ofwel de wet van oorzaak en
gevolg.

De kernfactoren van onze huidige
persoonlijkheid zullen dus nog hun rol
blijven spelen in onze reis door de as-
trale en mentale sferen van het “hier-
namaals” heen: zij vormden het ge-
reedschap dat ons op een of andere
manier hielp om de hindernissen op
ons pad te nemen en zij zullen in ze-
kere zin die functie blijven vervullen
tijdens de eerste twee perioden na het
afleggen van het fysieke lichaam, wan-
neer de verwerking van het voorbije
leven aanvangt. Het fenomeen kan het
beste worden weergegeven door mid-
del van de term “neigingen”. Diegenen
die geneigd zijn zich vast te klampen
aan het fysieke of bijvoorbeeld emo-
tionele aspect van het bestaan onder-
vinden mogelijk bij het sterven en
daarna wel wat hinder bij het doorlo-
pen van de verschillende stadia en sub-
stadia. In het bijzonder op astraal vlak
en het lagere mentaal gebied kunnen
geneigdheden en natuurlijke tenden-
sen behoorlijk krachtig blijven voordat
ze afnemen en uiteindelijk oplossen.
Zelfs voor de meerderheid die de
moed en het geduld heeft opgebracht
om het natuurlijke levenseinde af te
wachten begint de “vakantie” niet on-
middellijk. Alvorens in devachan te-
recht te komen en daadwerkelijk van
de voor deze wereld zo kenmerkende
rust en gelukzaligheid te genieten, in

de mate dat wij dit voor onszelf hebben
voorbereid door onze handelingen en
onze houding in al de voorgaande sta-
dia, wordt het wezen van de mens ge-
zuiverd, gelouterd en verfijnd. In de-
vachan wordt alleen het beste van ons
menselijk wezen toegelaten, omdat
alleen het meest verhevene, edele, het
meest altruïstische ook, het waard is
om voort te duren.

Waarom is dit zo? In een poging om
dit te begrijpen kunnen wij ons beter
verplaatsen van het standpunt van dat
van het persoonlijke “ik” naar dat van
het onpersoonlijke “ik”, of beter het
hogere Zelf, ook wel de individualiteit
of de “goddelijke pelgrim”genoemd.
Deze pelgrim die in ieder van ons
huist, gaat van leven naar leven op
zoek naar ervaringen van uitlopende
aard met als doel al haar aspecten te
kunnen ontwikkelen en om zichzelf uit
te drukken teneinde zichzelf te perfec-
tioneren en haar goddelijke aard volle-
dig te ontplooien. Dit hogere Zelf, dat
onpersoonlijk van aard is, kan ons op
dit ogenblik erg onwaarschijnlijk of
onrealistisch voorkomen maar, zelfs
indien men sceptisch zou blijven, be-
staan er te veel getuigenissen van om
het concept hoger Zelf onverrichter-
zake terzijde te schuiven.

In het kader van het leven na de
dood helpt het begrip van het Hogere
Zelf de bedoeling van  opeenvolgende
mensenlevens te verduidelijken. De
vaak enorme hoeveelheid aan ervaring
die het persoonlijke zelf hier op het
fysieke plan opdoet, vindt namelijk op
een of andere manier haar weg naar
het Hogere Zelf. Beide zijn met elkaar
verbonden, kunnen als het ware com-
municeren, en deze “brug” staat in de
esoterie bekend als het antahkarana,
(Ganesha: innerlijke schakel tussen het
lager en het hoger bewustzijn)2. Via dit
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kanaal wordt de essentie van de levens-
ervaring van een bepaalde persoonlijk-
heid overgedragen naar het hogere
Zelf. Meestal gaat het hier om een
louterende levenservaring, de moeilij-
ke en harde lessen van het leven die bij
machte zijn om de persoonlijkheid bij
te schaven, te veredelen en te verfijnen
en om de verbinding met het hogere
Zelf te verstevigen en uit te bouwen.

Zo kan ieder leven hier op aarde dus
beschouwd worden als een vat vol kan-
sen voor het hogere Zelf om zich te
ontplooien en haar goddelijke aard uit-
eindelijk te realiseren. Het mechanis-
me van het stervensproces is zodanig
door de natuur opgevat dat alleen het
beste van de levensoogst zijn weg zal
vinden naar en in dit hogere Zelf. Bij
het samenstellen van deze oogst telt
elke levensdag en iedere handeling,
beleefde emotie of gedachte, de aan-
gename maar ook de minder aange-
name. Daarbij is het helaas zelfs zo,
dat de minder aangename, zeg maar
harde levenslessen, vaak meer groei-
potentieel in zich dragen ten voordele
van zowel de lagere persoonlijkheid als
het hogere Zelf, dan de aangename
levenslessen.

“Men kan geen enkele trede overslaan
van de ladder die lijdt tot kennis.”,
schrijft mevrouw Blavatsky in het der-
de deel van De Geheime Leer. Met an-
dere woorden, iedere fase dient netjes
en volledig te worden afgewerkt. Laten
wij ons herinneren wat eerder gezegd
werd over het leren van onze lessen in
dit leven en het feit iedere niet-geleer-
de les telkens weer wordt aangeboden,
totdat de daadwerkelijke verwerking
heeft plaatsgevonden. Het gaat er dus
in de eerste plaats om ons eigen leven
van hier en nu in handen te nemen met
moed en verantwoordelijkheidszin.
Ons huidige leven is ons gegeven, om-

dat het in dit stadium van ontwikkeling
van ons hogere Zelf, de meest geschik-
te levenslessen met zich meebrengt, ex-
act die ervaring die nodig is opdat het
zichzelf op een dag volledig mag reali-
seren. Zichzelf te snel een wijze of ge-
realiseerde wanen heeft in dit opzicht
geen enkele zin, maar komt neer op
zelfbedrog of is, indien het gepaard
zou gaan met ver gevorderde occulte
beoefening zonder behoorlijke bege-
leiding, ronduit gevaarlijk. Het gevaar
van te verdrinken in de diepten van het
universele bestaan is niet ondenkbeel-
dig.

“Alleen wanneer wij onlosmakelijk ver-
bonden zijn met de essentie van de God-
delijke Gedachte, alleen dan kan het An-
tahkarana opgeheven worden.”, zo
schrijft mevrouw Blavatsky iets verder
in het derde deel van De Geheime Leer.
Of, met andere woorden, alleen wan-
neer wij dit leven en deze persoonlijk-
heid achter ons zouden kunnen laten,
zonder spijt of verdriet, zonder emo-
tionele gehechtheid van welke aard
dan ook, alleen dan kunnen wij ons
volledig engageren op het Pad en de
lagere persoonlijkheid achter ons la-
ten. Dit moment komt voor ieder van
ons, een gegeven dat zo zeker is als de
werking van de reeds eerder genoemde
universele wetten. Maar voor het zover
is, hebben de meesten van ons nog een
lange weg af te leggen en omdat de
weg nog zo lang is, is het interessanter
om hier en nu te beginnen, tijdens het
leven dat we nu leven, met het over-
winnen van de obstakels en het oplos-
sen van de eigen problemen tot voor-
deel van het grootst mogelijk aantal
medewezens.  En omdat dit werk zo
hard kan zijn, krijgt de mens af en toe
“adempauzes” om de opgedane levens-
ervaring te herkauwen en te verteren.
Vanuit dit standpunt bekeken is de

232 Theosofia 109/6 � december 2008



dood werkelijk een vriend en is het
leven na de dood, vooral het stadium
doorgebracht in devachan, een echte
vakantie.

Noten
1 Wel in tegendeel, de elementen die vaak
inspireren tot het besluit om een einde aan
het eigen leven te maken, bevinden zich
zeer vaak op psychologisch niveau – in
theosofische termen uitgedrukt, op het as-
trale en het mentale vlak. Het stervens-
proces houdt onder meer in het zich terug-
trekken op juist dit psychologisch niveau –
eerst op het astrale vlak, vervolgens op het
mentale vlak – dat niveau dus waar het
probleem zich oorspronkelijk voordeed. In
plaats van het beëindigen van de ellende is

de kans zeer groot dat men zich dieper in
de misère heeft geworpen waarbij men zich
bovendien afgesneden heeft van de moge-
lijkheden die door het bestaan in de fysie-
ke wereld worden aangereikt om zich bo-
ven een problematische situatie uit te wer-
ken dankzij een volledige persoonlijkheid,
dat wil zeggen fysiek, astraal, mentaal,
boeddhisch en atmisch …

2 In het derde deel van De Geheime Leer,
wijdt mevrouw Blavatsky aandacht aan het
antahkarana, maar ook andere theosofi-
sche auteurs hebben hier veel aandacht
aan besteed. Een zo’n voorbeeld is dr.
Douglas Baker.
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De esoterische wijsbegeerte leert, dat alles leeft
en bewust is, maar niet, dat alle leven en

bewustzijn gelijk zijn aan die van menselijke of
zelfs dierlijke wezens. Het leven beschouwen wij
als ‘de ene vorm van bestaan’, zich openbarende in
wat stof genoemd wordt; of wat wij, zoals bij de
mens hen ten onrechte scheidend, Geest, Ziel en

Stof noemen. Stof is het voertuig voor
openbaring van de ziel op dit bestaansgebied en
de ziel is het voertuig op een hoger gebied voor
de openbaring van geest en deze drie zijn een

drie- eenheid, samengevat door het leven, dat ze
alle doordringt.

H.P. Blavatsky



Gevoeligheid
– Mary Anderson

Er zijn verscheidene toetsstenen van
spirituele vooruitgang die wij of an-
deren kunnen zien of ons kunnen
voorstellen. Wij kunnen bijvoorbeeld
denken, dat we edelmoediger, sym-
pathieker, liefhebbender, meer ver-
gevingsgezind of optimistischer zijn
geworden. Maar misschien is het niet
goed als wij of anderen denken dat
we dit zien, omdat we wel eens trots
zouden kunnen worden op onze ver-
onderstelde ‘prestatie’ en zoge-
naamde ‘spirituele trots’ is erger dan
wereldlijke trots: ‘Een gevoel van
trots zou het werk bederven’ (De Stem
van de Stilte, 259). Maar eigenlijk is
er niet zo iets als ‘spirituele trots’.
Spiritualiteit en trots sluiten elkaar
wederzijds uit.

Het is beter om nooit te vragen; ‘Wel-
ke vooruitgang heb ik gemaakt? Waar
sta ik op het Pad?’ Het is beter om het
kwetsbare plantje niet omhoog te trek-
ken om te zien of de wortels al groei-
en! Waar we staan is niet belangrijk of
relevant, maar het is wel belangrijk in
welke richting we kijken en ons bewe-
gen. Een zeker heilig mens die niet een
bepaald ontwikkelingsstadium bereik-
te, merkte op: ‘Iedere korrel wierook
zal vroeg of laat het vuur in gaan. Wat
doet het er toe hoe snel dit gebeurt?’

Maar er is één kenmerk van spiritua-
liteit dat altijd geldt: voelen we ons ge-
kwetst wanneer we bekritiseerd, be-
spot, beledigd of genegeerd worden?
Zulke beledigde gevoelens zijn er een
zeker teken van dat het kleine ‘ik’ nog
aanwezig is en zich laat gelden, zich
opblaast, klaar om, als een ballon, leeg
te lopen!

We kunnen op verschillende manie-
ren op kritiek, spot en belediging rea-
geren. We kunnen onze gekwetstheid
voor anderen verbergen. We kunnen
proberen het te negeren en net doen
alsof we niet gekwetst zijn, of het toe-
dekken en vergeten. We kunnen ons-
zelf rechtvaardigen, zelfs agressief rea-
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geren, bijvoorbeeld door te zeggen:
‘Deze persoon is stom. Hij kent de fei-
ten niet. Hij luistert slechts naar één
kant van de zaak. Hij wordt door ande-
ren misleid.’ We kunnen ook depres-
sief worden, de moed laten zakken en
het opgeven.

Dit zijn allemaal reacties van het
kleine ‘ik’, die laten zien hoe actief dat
nog is. We zouden dankbaar moeten
zijn als iemand de vinger op onze
zwakke plekken legt. We hebben alle-
maal onze zwakheden en sommige
mensen hebben de gave om die te vin-
den. Bij het schermen zeggen we
‘touché!’, ‘raak!’, als de tegenstander
onze zwakke plek raakt. Zo kunnen
ook wij ‘touché’ zeggen, met
bewondering voor de knapheid van de
ander en met dankbaarheid dat hij
onze zwakheid heeft ontmaskerd.

Er zijn verscheidene graden van ge-
raaktheid. In boeddhistische geschrif-
ten worden deze vergeleken met die
van een rots, aarde en water:

De volgende drie soorten mensen, oh
monniken, kan men aantreffen in de
wereld:

zij die zijn als het spoor dat is achter-
gebleven op een rots, op de aarde en op
het water.

Wie, oh monniken is als het spoor dat
achtergebleven is op een rots? Degene die
regelmatig  boos is en wiens boosheid
lang blijft duren, net zoals een spoor dat
op een rots is achtergebleven niet snel
verdwijnt; het maakt niet uit of de rots
aan wind of water is blootgesteld, dat
spoor blijft heel lang zitten …

Wie, oh monniken is als het spoor dat
achtergebleven is op de aarde? Degene
die regelmatig boos is, maar wiens boos-
heid niet lang voortduurt, net zoals een

spoor dat op aarde is achtergebleven snel
verdwijnt, als het wordt blootgesteld aan
wind of water, dat spoor blijft niet lang.

Wie, oh monniken is als het spoor dat
achtergebleven is op het water? Degene
die, zelfs al wordt hij wild, wreed en
agressief aangevallen, streeft naar een-
heid en verzoeningsgezind en vriendelijk
is, net zoals een spoor dat op het water
achtergebleven is niet lang blijft, maar
spoedig verdwijnt …

Deze drie typen mensen, oh monniken
treft men in de wereld aan.

(Anguttara-nikaya hfd. 19)

Het symbool water wordt in de Tao
Teh Ching vaak gebruikt om die spiri-
tuele aard weer te geven, die zacht-
moedig en toegevend is, maar ook on-
eindig sterk, zoals we weten als we met
een overstroming te maken hebben ge-
had, zelfs al was die op kleine schaal.

De hoogste vorm van goedheid is als
water.

Water weet hoe het alle dingen recht
moet doen,

zonder met hen in botsing te komen.
Het verblijft op plaatsen die door alle

mensen geminacht worden.
Daarom lijkt het erg op Tao.

Wanneer je je verblijfplaats kiest, weet
dan hoe je bij de grond moet blijven.

Wanneer je je denken oefent, weet dan
hoe je in de verborgen diepten moet
duiken.

Wanneer je met anderen omgaat, weet
dan hoe je zachtmoedig en vriendelijk
moet zijn.

Wanneer je spreekt, weet dan hoe je je
woorden na moet komen.
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Wanneer je in beweging wilt komen,
weet dan hoe je het juiste ogenblik moet
kiezen.

Als je geen ruzie met anderen maakt,
zul je vrij van blaam zijn.

Herinner je je de Perzische koning
die de oceaan liet geselen omdat zijn
vloot schikbreuk had geleden? De oce-
aan voelt niets. Net zoals de oceaan,
voelt de wijze geen pijn.

Aan de andere kant wordt er vaak
gezegd dat een kwade gedachte ons
pijn kan doen, maar alleen als datzelf-
de kwaad in ons aanwezig is. Anders
keert het terug naar zijn bron. Er is
een gezegde in India dat het beledigen
van een echt heilig mens zo iets is als
spugen in de lucht, omdat het speeksel
terugvalt en je eigen gezicht bevuilt!

Heel veel hangt af van het niveau
waarop we aanvallen of kritiek incas-
seren. Als we als een rots zijn en wrok
koesteren, dan kunnen we de beledi-
gingen op een ruwer niveau van ons
wezen ontvangen. Dit is op het niveau
van kama manas, het niveau van zelf-
waardering en ons zelf groter denken
dan we zijn, enzovoort. Zulke rotsach-
tige reacties zijn op zijn ergst in stam-
en familievetes die generaties lang du-
ren, bijvoorbeeld in de maffia of wan-
neer er nationalistische tendensen spe-
len. Kinderen worden grootgebracht
met haat voor de traditionele vijand.
Kunnen wij ons als enkelingen van zo’n
conditionering bewust zijn en daar van-
af komen als we eraan blootgesteld
worden?

Als we als water zijn, niet beïnvloed
door beledigingen, dan kunnen we als
kleine kinderen zijn, onschuldig, niet
bewust van de implicaties er van. Dan
is onze reactie tamasisch. We voelen
geen pijn, maar daar zit geen verdien-

ste in, aangezien we de pijn niet waar-
nemen. Of onze reactie kan sattvisch
zijn. Wij absorberen die pijn, zoals wa-
ter de sporen absorbeert die er op ge-
maakt zijn. Wij zijn ons bewust van de
gevolgen, maar ze doen geen pijn, om-
dat er niets is dat pijn gedaan kan wor-
den. Dit zou het geval zijn bij een echt
spiritueel mens. De  inbreuk wordt ge-
dragen door de spirituele aard, die
zelfloos is.

De meesten van ons zitten misschien
tussen de rots en het water in. Wij zijn
als de aarde. We voelen de pijn een
tijdje, maar we herstellen redelijk snel.
Dit is mogelijk als we het begrip karma
bestudeerd en vooral verwerkt hebben.
We ontvangen de pijn op het niveau
van het denken, dat verlicht wordt,
maar we redeneren erover, we over-
wegen het objectief. Zo kunnen we ons
realiseren dat het ons kan helpen onze
schulden te betalen, lessen te leren en
vooral om de werking van het kleine
‘ik’ waar te nemen, wat onze eerste
stap is op de weg naar het zien van wat
het is – onwerkelijk.

Er is een andere soort gevoeligheid
die leerlingen van spiritualiteit kwelt.
Hun voertuigen worden steeds gevoe-
liger voor wat binnen en wat buiten is.
Zij kunnen meevoelender en be-
gripvoller voor de moeilijkheden van
anderen worden en eronder lijden als
zij niet kunnen helpen. Onze zintuigen
kunnen makkelijker worden aange-
daan door onaangename stemmingen,
door wat gezien en geroken wordt en
vooral door geluiden. Geluidsvervui-
ling  neemt tegenwoordig meer en
meer toe: mechanische geluiden, radio,
televisie, disco’s, luide stemmen. Er is
geen pasklare oplossing. Maar we kun-
nen zijn ‘als de oceaan die alle stromen
en rivieren in zich opneemt. De machtige
rust van de oceaan blijft onbewogen; hij
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voelt het niet.’  (De Stem van de Stilte,
163).

Zulke moeilijkheden bevatten ook
hun lessen voor ons. Wat deze lessen
zijn, moeten we zelf ontdekken. We
zouden moeten vermijden dat we trots
zijn op het feit, dat we super – gevoelig
zijn, wanneer we slechts zelfbeheersing
missen.

Zolang het kleine ‘ik’ aanwezig is,
zelfs in de meest verfijnde vormen, is
er zelfzuchtig verlangen, is er lijden,
gevoeligheid voor iedere soort pijn en
voor storingen.

Verneem nu, dat er geen ander genees-
middel is tegen begeerte, geen ander ge-
neesmiddel tegen de liefde voor beloning,
geen ander geneesmiddel tegen de smar-
ten van hevig verlangen, dan het vestigen

van gezicht en gehoor op datgene wat
onzichtbaar is en geluidloos. Begin dat
nu te oefenen en duizenden slangen zul-
len van uw pad worden afgehouden.
Leef in het eeuwige. (Licht op het Pad.
Verhandeling over ‘karma’.)

In het eeuwige is het kleine ‘ik’ niet
meer aanwezig. Er zijn geen dingen zo-
als pijn, beledigingen, spot, omdat er
niets is dat gekwetst kan worden of be-
ledigd of bespot. Het bewustzijn is als
het water dat alle schokken opneemt,
is rust in de diepte, zelfs als er een
schijnbare verstoring aan de opper-
vlakte is.

Uit: The Theosophist, juli 2003
Vertaling: EKB
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Er is een absolute Werkelijkheid die voorafgaat aan alles wat
geopenbaard is ... aan al het bestaande …

en die elke gedachte of bespiegeling te boven gaat.
... (Deze) Zijn-heid wordt in De Geheime Leer onder twee

aspecten gesymboliseerd. Aan de ene kant, absolute abstracte
Ruimte ... die geen menselijk verstand ofwel kan uitsluiten van
welk begrip dan ook, ofwel op zichzelf kan bevatten. Aan de

andere kant absolute abstracte Beweging die Onbeperkt
Bewustzijn voorstelt.... Bewustzijn is ondenkbaar voor ons,

afgescheiden van verandering, beweging symboliseert
verandering, haar essentiële eigenschap....

het eerste grondaxioma van De Geheime Leer is
dit metafysische ENE ABSOLUTE ......

H.P. Blavatsky in de Proloog van De Geheime Leer [14]



Theosofie en vegetarisme

Vegetarisme is helemaal geen ver-
eiste voor lidmaatschap van de Theo-
sophical Society. Maar veel theosofen
waren en zijn vegetariërs, waaronder
talloze leiders binnen de vereniging
en bepaalde theosofische principes
onderbouwen deze levenswijze.
De theosofie leert dat alle leven on-
derling verbonden is. Lang voor de
huidige belangstelling voor holisme
en ecologie wees de Aloude Wijsheid
al op het web van verbindingen tus-
sen alle levensvormen, hetgeen, zo
leert zij, een afspiegeling is van de
transcendentale Eenheid waaruit al-
les voortkomt.

De eerste doelstelling van de Vereni-
ging gaat over de universele broeder-
schap van de mensheid, niet als ideaal
om na te streven, maar als een feit in
de natuur, gebaseerd op de eenheid
van alle leven. De idee van een univer-
sele broederschap kan uitgebreid wor-
den tot andere dan de menselijke le-
vensvormen. Met deze houding wor-
den de aarde en zijn vrijgevigheid niet
gezien als het bezit van de mensheid,
rijp voor exploitatie, maar veeleer om
te verzorgen en met zorgvuldigheid en
mededogen te gebruiken.

Een andere fundamentele theosofi-
sche lering is die van evolutie, zowel
spiritueel als fysiek. Eerbied voor alle
leven, zoals dr. Albert Schweitzer het
noemde, komt van nature voort uit een
evolutionaire visie, zoals men zijn of
haar relatie ziet met al wat leeft. Wij
zijn voortgekomen uit het dierenrijk,
dat vanzelfsprekend het dichtst bij het
mensenrijk ligt, voor zover het de
fysieke ontwikkeling betreft, vooral die
van zoogdieren. Dan ontstaat er de be-
hoefte om geen schade toe te brengen,
gebaseerd op gevoeligheid voor het
leven in de andere rijken der natuur.
Aangezien dieren hun leven waarderen
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en trachten pijn te vermijden, is de
vraag die de filosoof Jeremy Bentham
stelde niet ‘kunnen zij redeneren’ of
‘kunnen zij praten’, maar ‘kunnen zij
lijden’?’

Veel religies, vooral oosterse zoals
hindoeïsme, boeddhisme en jainisme
benadrukken het vegetarisme zozeer
dat het bijna beschouwd kan worden
als een basisprincipe. Het komt voort
uit de notie ahimsa . Dit Sanskriet
woord laat zich letterlijk vertalen als
niet-doden, maar wordt in de praktijk
veel meer. De 20e-eeuwse theosofische
schrijver en leraar Geoffrey Hodson
verwees ernaar als ‘niet alleen negatief
niet-kwetsen, (maar) positieve kosmi-
sche liefde.’

Bepaalde ordes en sektes binnen vrij-
wel elke wereldreligie vereisen of be-
velen een vleesloos dieet voor hun le-
den aan. In het christendom, bijvoor-
beeld, variëren zulke groepen van de
rooms-katholieke trappistenmonniken
tot de protestantse kerkgemeenschap
van de zevende-dags adventisten. Peri-
oden waarin men zich van vlees ont-
houdt – zoals de traditionele vastentijd
– zijn ook te vinden in allerlei verschil-
lende geloofsrichtingen. Wanneer ve-
getarisme een deel vormt van een re-
ligieuze aansporing, kan het misschien
alleen al voortkomen uit ‘Gij zult niet
doden’, uit het nonsektarische religi-
euze principe van het behandelen van
anderen (in dit geval, dierlijke ande-
ren) zoals men zelf behandeld wil wor-
den, of als middel tot zuivering of zelfs
discipline. In sommige gevallen wor-
den de waarschijnlijke gezondheids-
voordelen van de vegetarische levens-
wijze echter beschouwd als minstens zo
belangrijk.

Veel religies benadrukken de heilig-
heid van het fysieke lichaam als een
‘tempel van de levende god’; de gebrui-

ker heeft de verantwoordelijkheid voor
het welzijn ervan. Bij mensen die be-
wust naar groei streven via het poten-
tieel zware spirituele pad is een sterk,
gezond lichaam van groot belang. Een
goede gezondheid is een geweldig
hulpmiddel bij het realiseren van la-
tente gaven en bekwaamheden, alsook
bij het verrichten van die fundamentele
activiteit van het spirituele leven,
dienstbetoon aan anderen.

Er bestaat substantieel wetenschap-
pelijk bewijs dat het getuigt van ge-
woon gezond verstand om te kiezen
voor een vegetarisch dieet. Het minder
voorkomen van atherosclerose, hyper-
tensie, cardiovasculaire klachten en be-
paalde vormen van kanker wordt con-
sistent opgetekend bij vegetarische
populaties. Zelfs een rapport van de
U.S. Senate Select Subcommitte on
Nutrition and Human Needs adviseer-
de een verminderde inname van dier-
lijk vet door minder vlees te eten. Aan-
gezien vegetariërs gewoonlijk tenmin-
ste een gematigde belangstelling ont-
wikkelen voor voeding, verbeteren al-
gehele keuzes voor samenstelling van
maaltijden vaak ook wanneer vlees
wordt weggelaten uit het menu.

Vanuit een ander oogpunt bestaat
duidelijk de mogelijkheid dat ‘u bent
wat u eet’ zowel geldt voor het emotio-
nele vlak alsook voor het fysieke. Het
Griekse doel van een gezonde geest in
een gezond lichaam wordt herhaalde-
lijk verklankt in de esoterische filoso-
fie. In de yoga-traditie wordt voeding
met vlees beschouwd als rajasisch of
stimulerend en er wordt van gezegd
dat dit een agressief, nerveus tempera-
ment bevordert. Het gebruik van anti-
biotica, groeistimuli en andere stimu-
lerende middelen bij het fokken van
(pluim)vee en de opbouw van giftige
pesticide-residuen in dierlijk weefsel
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zou in de huidige tijd een naschrift
kunnen toevoegen aan de aloude lerin-
gen.

Volgens dr. Rajendra Prasad, de eer-
ste president van de Indiase republiek,
‘bepalen ons eten en onze eetgewoon-
tes in niet geringe mate onze omgeving
en onze algemene kijk op het leven’,
en zijn mentor Mahatma Gandhi
schreef: ‘Iemand die zijn hartstochten
in toom wil houden doet dit gemakke-
lijk als hij zijn eetlust in toom houdt.’
Misschien bedoelde Dr. George Arun-
dale, voormalig president van de Theo-
sophical Society dit ook toen hij zei:
‘Wanneer ik een eettafel zie vol vlees
en vis, weet ik dat ik kijk naar de zaden
van oorlog en haat… Wanneer mensen
mij vragen, “is het uitbreken van oor-
log aanstaande?” dan antwoord ik, “Ja,
totdat de dieren behandeld worden als
onze jongere broeders.” Veel spiritueel
denkende mensen zijn tegenwoordig
van mening dat de zuivering van ons
dieet gerelateerd is aan zuivering van
het denkvermogen en de emoties en
daarom van belang voor het innerlijk
leven.

Vreemd genoeg had in voorbije eeu-
wen, toen spirituele zoekers en zelfs
vroege theosofen het vegetarisme om-
armden, het eten van vlees geen ver-
keerd effect op andere mensen. Maar
tegenwoordig is de inefficiëntie van het
(pluim)veefokken, de ermee gepaard
gaande verspilling van land en natuur-
lijke hulpbronnen en de relatie met de
wereldvoedselsituatie doelwit van kri-
tische beschouwing geworden. Het
eten van vlees heeft ver-reikende ge-
volgen in de economische en ecologi-
sche sfeer.

Ofschoon de redenen voor het vege-
tarisme en de lijst van haar beroemde
voorstanders van Shelley tot Shaw,
Tolstoi tot Tagore, Herodotus en Py-

thagoras tot Emerson en Thoreau in-
drukwekkend zijn, is de beslissing om
zich van vlees te onthouden bijzonder
persoonlijk. Net zoals ieder individu
unieke talenten en vaardigheden bezit,
heeft iedereen andere prioriteiten.
Men ervaart bepaalde ideeën die op-
geld doen in de theosofie betekenis-
voller voor zichzelf dan voor anderen.

Zij die zich op één lijn voelen met de
vegetarische filosofie zullen ervaren
dat dit veel gemakkelijker in praktijk te
brengen is dan zelfs maar een paar jaar
geleden. Er zijn alleen al in de V.S. on-
geveer tien miljoen mensen die vlees
uit hun dieet geschrapt hebben. Een
schat aan literatuur is over dit onder-
werp beschikbaar, waaronder verleide-
lijke kookboeken. Er zijn vegetarische
restaurants en kookcursussen in veel
gemeenten. Ervaren vegetariërs willen
over het algemeen graag hun hulp aan-
bieden aan beginners. Hun meest
praktische advies is waarschijnlijk:
‘houd het simpel.’

Vergelijkende anatomie en fysiologie
alsook archeologische vondsten geven
aan dat een op planten gebaseerd dieet
het meest natuurlijk voor de mens is.
Daarom is extreme ingewikkeldheid bij
het klaarmaken van de maaltijden niet
nodig.

Bij het aannemen van de vegetari-
sche levenswijze zou men kunnen mer-
ken dat het leven in feite overzichtelij-
ker wordt, zeker minder duur en mis-
schien een beetje vrediger, naarmate
men een innerlijke drang volgt om op
deze manier zijn persoonlijk ahimsa in
praktijk te brengen. In de woorden van
Arthur Schopenhauer: ‘Ik ken geen
mooier gebed dan dat van de hin-
does… “Mogen allen die het leven
bezitten, bevrijd worden van lijden!”’

Informatiefolder T.S. Adyar
Vertaling: AMI
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Geen blad is hetzelfde
– Jesse D. Alto

De wijzen zeggen dat je nog eerder
een wedloop zou kunnen winnen dan
dat je aan één boom twee dezelfde
bladeren zou kunnen vinden. Zoals
de tijdloze wijsheid en de religieuze
leringen de ziel en de geest van de
mens voeden, zo helpen de bladeren
mee aan het voeden van de plant
door kooldioxide uit de atmosfeer en
energie uit de zon op te nemen. De
boom heeft er totaal geen last van
als bladeren onderling verschillen en
gaat door met het gebruik maken
ervan. Alle bladeren dragen bij tot
de groei, de gezondheid en het
welzijn van de boom. Waarom
maken wij ons dan zorgen over de
verschillen in religieuze leringen die
door de wijzen werden onderwezen
tijdens de lange periode van evolutie
van de mens om de mens te helpen
volmaaktheid, nirvana of bevrijding
te bereiken?

Bladeren groeien, rijpen en verdorren
en maken plaats voor andere bladeren
die dezelfde cyclus volgen door uit te
botten, tot bladeren te groeien en af te
vallen, om vervangen te worden door
weer andere bladeren. Zo werden ook
religies aangekondigd in verschillende
tijdperken om de mensheid te helpen
bij het ontwikkelen van bepaalde el-
kaar opvolgende eigenschappen, tij-
dens de lange evolutionaire groei naar
perfectie. Plicht tegenover de familie
en het land, het naleven van rechtvaar-
digheid en vrede in een gemeenschap
of in een land, het tonen van moed in
de verdediging tegen geweld en onver-
wachte aanvallen, het beoefenen van
deugden zoals die geleerd worden in
verschillende religies – het zijn alle-
maal eigenschappen die ontwikkeld
moeten worden voor de evolutie van
de mensheid. Net als bladeren, gaan
ook de religies door het proces van
groei en rijping om daarna uit te ster-
ven. Maar in wezen zijn zij er om de
mens te helpen zijn geestelijke aard te
realiseren en het pad naar volmaakt-
heid te betreden.

Sinds niet op schrift gestelde vroege-
re tijden tot aan de legendarische bij-
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belse periode – toen Adam en Eva het
intellect verwierven en gescheiden
werden en  Kaïn zijn broeder Abel
vermoordde uit hebzucht en jaloezie –
en in meer recente tijden, horen we
van mensen die tegen elkaar vechten
uit hebzucht, uit drang tot overleven,
uit trots en uit reputatie. Om dit soort
egoïsme te stoppen, kwamen er heilige
mensen om religies te verspreiden die
geschikt waren voor het temperament
van een bepaalde tijd.

Toen men toegaf aan ongecontroleer-
de dierlijke hartstocht en hebzucht,
bracht het zoroastrianisme de leringen
over het zuiveren van het denken en
het lichaam. Om de spirituele aard te
ontwikkelen en afgescheidenheid te
verminderen, leerde het hindoeïsme
eenheid met God en alle wezens en de
middelen om dat te bereiken. Moham-
med leerde zijn volgelingen dat we al-
lemaal kinderen van God zijn. De heer
Gautama  Boeddha leerde liefde en
mededogen, terwijl Jezus Christus de-
votie leerde en dienstbaarheid aan an-
deren. Alle religieuze leraren kwamen
op de wereld om de mensheid te hel-
pen de hoogste ethiek en moraal te
leren en de ware spirituele aard en de
weg naar verlichting te begrijpen.

Wij gaan door met het opnemen van
de leringen van heilige mensen op ver-
schillende manieren: zij verklaren dat

de mens een spiritueel wezen is dat
meerdere voertuigen gebruikt zoals het
mentale, emotionele en fysieke voer-
tuig, om ervaring op te doen in deze
wereld. Op den duur zal de mens zich
vrij maken van deze voertuigen door-
dat hij zijn ware spirituele identiteit
ontdekt en niet meer gebonden is aan
voorbijgaande dingen maar goed ge-
drag, liefde en geweldloosheid ont-
wikkelt. Lessen om morele en ethische
eigenschappen te ontwikkelen zijn
essentieel voor de hoogste realisatie.

Om de lagere aard van de mens te
zuiveren en zijn voertuigen onder con-
trole te brengen leerden de religies
bepaalde disciplines die te vergelijken
zijn met het blootstellen van gouderts
aan hoge hitte, waarbij al het afval uit-
gescheiden wordt en puur goud over-
blijft. In het christendom wordt dit ge-
symboliseerd door het kruis. In het
hindoeïsme wordt het praktiseren van
ascetisme aangeraden. In de islam be-
tekende de jihad oorspronkelijk het
onderwerpen van het lagere zelf in
totale harmonie aan het hogere Ware
Zelf. Terrorisme, religieuze oorlogen
en conflicten zijn de producten van
verdraaiingen en latere aanpassingen
van verschillende religieuze leringen.
Dit houdt ook  geweld plegen en
moorden in om Gods genade te ver-
dienen, extreme zelfpijniging die het
lichaam schaadt en het nadruk leggen
op onbetekenende verschillen in plaats
van te zoeken naar de essentiële over-
eenkomsten in religieuze leringen. Er
zijn nu ontelbare voorbeelden in onze
wereld van zulke kwade bedoelingen
die door geen politieke, economische
of sociale veranderingen voor eens en
voor altijd kunnen worden uitgeroeid.
Alleen door het in praktijk brengen
van hoge ethische en morele beginse-
len kan de strijd vermeden en de vrede
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Op den duur zal de mens zich vrij
maken van deze voertuigen doordat
hij zijn ware spirituele identiteit
ontdekt en niet meer gebonden is

aan voorbijgaande dingen maar goed
gedrag, liefde en geweldloosheid

ontwikkelt.



bewerkstelligd worden om in deze we-
reld te overheersen.

Het is duidelijk dat onze spirituele
Vader bedroefd is door het zien van de
strijd en het heersende waanidee dat
wij door te doden iets zouden kunnen
bereiken. Zulke handelingen vertragen
alleen maar de reis van de onsterfelijke
ziel op het pad naar perfectie.

Laten we geen kostbare tijd verliezen
met het zoeken naar bladeren die pre-

cies hetzelfde zijn, of met het zoeken
naar kleinzielige structurele verschillen
tussen de diverse religies. Laten we
liever zoeken naar het voedzame dat
religies brengen en de hoogste vorm
van ethiek en moraliteit beoefenen om
vrede en harmonie te brengen in een
wereld die nu in brand staat.

Uit: The Theosophist, juli 2005
Vertaling: F.v.I.
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Kennen en doen, wijsheid en methode
werken samen, ze gaan hand in hand.
Vanaf het eerste begin doen ze dat,

tot het punt waarop het moeilijk wordt
om ze nog uit elkaar te houden.

Huston Smith



De wet van harmonie
– Terezinha Franca Kind

‘Wij erkennen slechts één wet in het
universum, de wet van harmonie,
van volmaakt evenwicht’, zegt één
van de Mahatma’s. De wet van har-
monie is een fundamentele wet in
het universum, de bron en de basis
van alle andere wetten van de na-
tuur, vooral de wetten van orde en
karma.

De wereld wordt onderhouden door
hetzelfde evenwicht tussen de middel-
puntzoekende en de middelpuntvlie-
dende krachten waarop het gebouwd
werd. De middelpuntzoekende kracht
zou zich niet kunnen manifesteren
zonder de middelpuntvliedende in de
harmonieuze omwentelingen van de
sferen. Alle vormen zijn het product
van deze harmonieuze tweeledige
kracht in de natuur. Zelfs de meest
sceptische waarnemer kan, nadat hij
heeft nagedacht over de constante
beweging van de sterren en planeten,
die met enorme snelheid voortreizen
zonder tegen elkaar te botsen, slechts
concluderen dat er volmaakte harmo-
nie heerst in het universum. Bepaalde
soorten in het dierenrijk, zoals bijen en
mieren, kunnen ons ook lessen leren
over harmonie en samenwerking. Blijk-
baar zijn zij in harmonie met de aller-
hoogste intelligentie.

Tegenwoordig bestaat er geen twijfel
over de noodzaak om het evenwicht
van ieder ecosysteem in stand te hou-
den, daar de hele wereld ervan afhangt
vanwege de voorwaarden die nodig zijn
om het leven op deze planeet te hand-
haven. Het is ook bekend dat er een
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dynamische relatie bestaat tussen de
regen-cycli en het dieren- en planten-
leven, die ook heel fragiel is. Al is er
maar één element uit zijn evenwicht op
enige plek in het ecosysteem, dan is dit
genoeg om verscheidene schakels in de
keten te verstoren en enorme catastro-
fes te veroorzaken. Alleen de mens
schept wanorde; de natuur staat altijd
klaar om het evenwicht te herstellen,
de effecten bij te stellen, om het zo te
zeggen, waarbij zij zichzelf terugbrengt
in haar uitgangspositie, zoals een tak
die met geweld naar beneden gebogen
wordt met overeenkomstige kracht te-
rugzwiept. Vroeg of laat zal de mens-
heid als geheel een aantal lessen moe-
ten leren om door te kunnen gaan met
leven op deze planeet. Anders zal de
opeenhoping van effecten, veroorzaakt
door zijn gebrek aan respect voor de
natuur, uiteindelijk terugkomen als
een boemerang.

De natuurlijke staat der dingen is
harmonie. Wanneer deze verbroken
wordt, al dan niet vrijwillig, gaat de wet
van karma aan de gang om deze te her-
stellen, zoals een weegschaal tot rust
komt als die haar evenwicht hervonden
heeft. Wanneer wij verwarring veroor-
zaken, kan het zelfs verscheidene le-
vens duren voordat de laatste atoom
die verstoord werd, teruggebracht kan
worden tot harmonie. Intussen, dank
zij de draden van magnetische sympa-
thie die het hele universum verbinden,
en de wet van oorzaak en gevolg, zal
de klap van die disharmonie op onszelf
terugslaan.

In De Sleutel tot de Theosofie zegt
H.P. Blavatsky (HPB) dat het hart van
de natuur absoluut mededogen is, om-
dat dat mededogen absolute harmonie
is. De grote wet van harmonie berust
op altruïsme en empathie. Dienten-
gevolge kunnen wij niet geïsoleerd van

andere mensen leven, noch onze ogen
sluiten voor wat er wereldwijd gebeurt.
Integendeel, het is aan te raden dat wij
onze relaties met en sympathie voor
anderen uitbreiden en verdiepen. Als
wij voor de regeneratie van de mens-
heid dienen te werken, moeten wij ac-
tiever worden in altruïsme. Een ware
theosoof is een filantroop.

Harmonieus leven impliceert tole-
rantie en sympathie in onze relaties.
Het kan verder gaan tot het omvatten
van relaties met alle wezens, het milieu
en het hele universum. Als enig deel
van ons leven in wanorde verkeert, kan
dergelijke harmonie niet bereikt wor-
den en als wij van plan zijn de wereld
van dienst te zijn, moet er eerst aan-
dacht worden geschonken aan het in
orde brengen van onze innerlijke toe-
stand, ons leven en onze leefomgeving.
De verwachting dat wij alleen maar
mensen ontmoeten die zo denken als
wij en met hen werken, mensen die op
dezelfde manier reageren als wij of de
dingen zo zien als wij dat doen, is de
weg bereiden voor teleurstelling.

In één van de Mahatma Brieven
staat: ‘Discord is the harmony of the
Universe’ (een afwijkende klank/ me-
ning is de harmonie van het univer-
sum). Heel vaak wordt deze verklaring
verkeerd begrepen en verkeerd ge-
bruikt om conflicten te rechtvaardigen.
In de muziek kunnen twee of meer
noten gecombineerd worden in een
dissonant akkoord. Voor een onerva-
ren luisteraar klinkt deze dissonant
misschien raar, maar voor een deskun-
dig musicus is het de uitdrukking van
één van de meest verfijnde combinaties
van geluid, dat wil zeggen, schoonheid.

De Geheime Leer zegt dat elk stipje
en elk atoom in het universum in har-
monie is met medeatomen, en met het
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geheel, maar dat elk zijn specifieke op-
dracht heeft gedurende zijn hele le-
venscyclus. Als wij in harmonie zijn
met onszelf, met onze medeschepselen
en met het hele universum, zullen pre-
cies zo onze schijnbare verschillen
functioneren als specifieke kleuren die
een prachtig en interessant schilderij
vormen: de mensheid.

Harmonieus leven betekent onver-
stoorbaar blijven, tevreden, met een
diepe innerlijke rust, en in staat samen
te werken met alle anderen en met de
natuur. Als wij deze toestand van in-
nerlijk evenwicht kunnen bereiken en

cultiveren en een middelpunt worden
van vrede, waarbij wij waar we ook
gaan harmonie uitstralen in onze rela-
ties, onafhankelijk van welke omstan-
digheden dan ook, zullen wij in staat
zijn enige vooruitgang te boeken op
het pad van bevrijding, niet alleen voor
onszelf, maar voor de hele mensheid.

Zoals Licht op het Pad zegt: ‘Luister
naar de zang van het leven; sla in uw
geheugen de melodie op die u hoort; leer
daaruit de les van HARMONIE.’

Uit: The Theosophist, juli 2005
Vertaling: A.M.I.
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Een waar theosoof

Niet het individuele en vastberaden voornemen om zelf het
Nirvana (het hoogtepunt van alle kennis en absolute wijsheid)

te bereiken, wat tenslotte slechts verheven en glorieuze
zelfzucht is, maar het zelfopofferend zoeken naar de beste

middelen om onze naaste op het juiste pad te brengen,
en zoveel van onze medeschepselen als ons mogelijk is

er hun voordeel mee te laten doen,
maakt iemand tot een waar theosoof.

(Uit: Het standpunt van de Chohan ten aanzien van de T.S., door M. Conger,
Gecombineerde chronologie bij De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett en

The Letters of H.P. Blavatsky to A.P. Sinnett, blz. 45)
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Geef de krukken door –
een gelijkenis
– Ruby J. Pitkin

Er was eens een man die niet sterk was. Hij struikelde vaak en liep
meerdere malen ernstig letsel op. In angst en wanhoop beklaagde hij
zichzelf luidkeels en verwenste het lot dat hem kreupel maakte. Vol
bitterheid kwam hij nauwelijks zijn huis uit. Hij had geen oog voor de
bloemen die in zijn tuin bloeiden en kon niet genieten van de
schoonheid van de zon, maan en de sterren aan de hemel.

Op een dag bracht een vriend hem een paar krukken en zei: ‘Gebruik
deze, ze zullen verder letsel voorkomen en een nieuwe wereld voor je
openen.’ Dankbaar ging hij de krukken gebruiken. Hij viel niet meer zo
vaak. Hij zag de zon, de maan, de sterren en de bloemen die in zijn tuin
bloeiden. Vreugde vervulde zijn hart.

Er brak een dag aan dat hij ’s morgens wakker werd en zonder hulp
van zijn krukken kon staan. Dolgelukkig riep hij uit: ‘Ik ben sterk; ik heb
geen krukken meer nodig! Ik gooi ze in het vuur en in het licht van de
vlammen zal ik mijn vreugde uitjubelen, zodat iedereen het kan horen!’

Sterk en bevrijd ontstak hij een groot vuur en tilde de krukken hoog
op om ze in het vuur te werpen. Terwijl hij zo stond en genoot van dit
prachtige moment, hield een onzichtbare hand echter zijn arm tegen en
een rustige stem fluisterde: ‘Broeder, denk aan uw vroegere zwakte, aan
uw wanhoop en ook aan de vriend die u toen te hulp kwam. Misschien
zijn er anderen die steeds vallen en niet los kunnen staan. Wilt u nu
hulpmiddelen vernietigen die zij  misschien zouden kunnen gebruiken?’

De man liet zijn arm zakken, liep weg van het vuur en zei tegen zich-
zelf: Wat ben ik blij dat mijn arm op tijd werd tegengehouden, want in-
derdaad: er zijn mensen die, net als ik vroeger, struikelen en vallen. Ik
ga op zoek om deze krukken, die ik zelf niet meer nodig heb, aan
iemand anders te geven. Ik zal zeggen: ‘Broeder, laat deze krukken u tot
steun zijn, totdat u net zo sterk zult zijn als ik nu geworden ben. En als
die fantastische dag daar is, geef een ander dan de hulp die ik u gegeven
heb.’

Met deze woorden bluste hij het vernietigende vuur en in vrede, vol
vreugde en kracht ging hij op weg om te zoeken waar hij hulp kon
bieden.

Uit: The Theosophist,
december 1953



De Zwollo’s Jan Zwollo, geboren in 1835,
was een edelsmid die de
leiding had over de ateliers
van de in 1792 opgerichte
firma Bonebakker. In 1840
werd de kroon voor koning
Willem II, die nu nog gebruikt
wordt bij inhuldigingen, in die
ateliers gemaakt

Frans Zwollo senior (1872-
1945), de zoon van Jan Zwol-
lo, werd op 16 januari 1900
in Amsterdam lid van de
Vâhana loge van de Theoso-
fische Vereniging. Zijn vrouw,
Maria Zwollo van der Maas,
schreef zich op 30 mei 1900
in als lid van de Theosofische
Vereniging.

De Vâhana loge was op 19
november 1896 opgericht
door de grafisch ontwerper
en architect Mathieu Lauwe-
riks en de architect Karel de
Bazel. Deze waren sinds 31
mei 1894 lid van de Neder-
landsche Theosophische
Vereeniging, de NTV, die op
1 juli 1892 was opgericht on-
der het patronaat van de
Europese Afdeling in Londen.
De NTV was voorloper van
de TVNA, Theosophische
Vereeniging Nederlandsche
Afdeling, die op 14 mei 1897
werd opgericht, toen er in
Nederland zeven loges wa-
ren, genoeg om de charter
vanuit Adyar te ontvangen.
De Vâhana Loge was een
kunstenaarsloge in Amster-
dam, waarvan de leden op 10
september 1897 een avond-
school oprichtten met cur-
sussen tekenen, kunstbe-

schouwing en schoonheids-
leer.

Frans Zwollo senior werk-
te bij de firma Wildering en
later bij Bonebakker. Er be-
stond toen nog geen gespe-
cialiseerde opleiding voor
edelsmeden, men leerde het
vak in de praktijk. Daarom
ging Zwollo in 1892 en 1893
naar Brussel en naar Parijs,
waar hij in aanraking kwam
met de Art Nouveau. Hij
vestigde zich in 1893 als zelf-
standig edelsmid in Amster-
dam. Hij kreeg opdrachten
van firma’s als Bonebakker
en Van Kempen in Voorscho-
ten, maar nu kon hij ook
werken naar eigen ontwerp.
Zo werd aan kolonel H.S.
Olcott, de president- stichter
van de Theosophical Society,
tijdens zijn bezoek aan Am-
sterdam in 1900 een door
Frans Zwollo senior ontwor-
pen en uitgevoerd schaaltje
van geel koper aangeboden,
dat van binnen is verguld en
aan de buitenkant is versierd
met een twaalfbladige lotus-
bloem waarvan ieder blad
een boom draagt met zeven
vruchten. Het schaaltje be-
vindt zich in het Adyar Mu-
seum, net als het vergulde
schaaltje met het theosofisch
embleem dat door Frans
Zwollo senior is gemaakt bij
het vijftigjarig bestaan van de
Theosophical Society. Bij de
geboorte van prinses Juliana
in 1909 werd een rozenhou-
ten wieg aan koningin Wil-
helmina aangeboden die ont-
worpen was door Karel de
Bazel en waarvan het vergul-
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‘De Zwollo’s’ vormen een
geslacht van edelsmeden,
van wie de laatste drie
generaties – Frans sr., Frans
jr. en Paul – zeer actief en
betrokken lid waren van de
Theosofische Vereniging.
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de koperbeslag en de kroon
vervaardigd waren door
Frans Zwollo senior.

De School voor Kunstnij-
verheid in Haarlem richtte in
1897 een aparte opleiding
voor artistieke metaalbewer-
king op en Zwollo werd de
eerste leraar edelsmeden.
Hij bleef aan de school ver-
bonden tot 1907. Ondertus-
sen begon zijn werk interna-
tionaal de aandacht te trek-
ken. Zo kreeg hij op de we-
reldtentoonstelling in Parijs
in 1900 een bronzen me-
daille en op de eerste Inter-
nationale Tentoonstelling van
Decoratieve Kunst in Turijn
in 1902 een gouden medaille
voor zijn ingezonden werk.
In 1925 zond Frans Zwollo
een in tombak (geelkoper)
gedreven schaal getiteld ‘Het
Wiel van Vishnu’ naar de
Internationale Tentoonstel-
ling voor Moderne Decora-
tieve en Industriële Kunst in
Parijs en ontving hiervoor
weer een gouden medaille.

Eenzelfde onderscheiding
viel hem ten deel tijdens de
Stedelijke Tentoonstelling
van Levende Meesters in het
Stedelijk Museum in Amster-
dam in 1907. In 1910
vertrok Zwollo met zijn
gezin naar Hagen in
Westfalen waar hij een
aanstelling had gekregen als
leraar edelsmeden aan het
Königlich Preussisches
Handfertigkeitsseminar. Hij
kreeg tevens de technische
leiding van de Hagener Sil-
berschmiede, een
werkplaats waar veel
ontwerpen van Lauweriks,
die de artistieke leiding had,
werden uitgevoerd. Zwollo
en Lauweriks hadden in die
tijd functies in de Duitse
afdeling van de Theosophical
Society. Zwollo was
penningmeester van 1912
tot 1914. In 1914 brak
echter de eerste wereld-
oorlog uit en kort voor het
uitbreken daarvan aanvaard-
de Zwollo een benoeming

als eerste leraar metaalbe-
werking aan de Academie
van Beeldende Kunsten in
Den Haag. Naast zijn werk
als edelsmid sprak Zwollo
graag voor verenigingen op
het gebied van kunstnijver-
heid en voor theosofische
loges. Hij verzette zich tegen
de goedkope machinale pro-
ductie van kunstnijverheid.
‘Het Ene Licht’ dat al het
leven verwekt speelt ook een
rol bij het ontwerpen en
uitvoeren van kunst. Hij vond
dat er golvend gesmeed
moest worden, omdat ‘het
Ware Leven’ golft vanuit het
Ene Licht. De kunstenaar
moest ‘de methoden van het
Verborgen werk in de
Natuur’ in zichzelf doen
ontwaken (citaten uit
lezingen voor loges over de
symboliek der edelsmeed-
kunst). De theosofische
levensbeschouwing van Frans
Zwollo senior speelde een
rol bij het toepassen van
symbolen en ornamenten en
bij de keuze van kleuren en
edelstenen, maar ook de
technische bewerking van
het materiaal werd er door
beïnvloed. Het getal 7 was
belangrijk. Om een zilveren
voorwerp een zo hoog mo-
gelijke zuiverheid te verlenen
moest het na de bewerking
bij voorkeur zevenmaal ge-
gloeid en witgekookt wor-
den. Frans Zwollo senior was
en is een internationaal be-
kende kunstenaar van wie
ook nu nog werk getoond
wordt op tentoonstellingen
en in tijdschriften.

W i e w a r e n . . .



Zijn zoon Frans Zwollo junior
(1896 - 1989) bezocht de
lagere Wilhelmina Catharina
school aan de Wetering-
schans in Amsterdam, die
werd opgericht door de
theosoof W.B. Fricke. In 1910
verhuisde hij met zijn ouders
naar Hagen in Duitsland en
werd leerling van de Ober-
realschule. In 1912 ging hij
naar de Kunstgewerbeschule
in Barmen en van 1913 tot
1914 werkte hij als volontair
bij de Hagener Silberschmie-
de onder leiding van zijn va-
der. In 1914 keerde hij met
het gezin Zwollo terug naar
Nederland en Zwollo junior
werd aangenomen op de
Haagse Academie waar hij in
1917 voor zijn eindexamen
slaagde. Hij werkte op het
Haagse atelier van zijn vader
mee aan grote opdrachten.
Zij vervaardigden onder
andere het liturgisch vaat-
werk voor de Vrij-Katholieke
Kerk in Den Haag en in
Leiden en een zilveren thee-
servies voor mevrouw
Kröller-Müller. In 1921 ging

Zwollo junior naar Londen
waar hij zich aan de Central
School of Arts and Crafts
bekwaamde in de kunst van
het emailleren. Terug in Ne-
derland werd hij leraar bij het
Genootschap Kunstoefening
in Arnhem, waar hij les gaf
tot aan zijn pensionering in
1961. In Arnhem vestigde hij
zich als zelfstandig edelsmid
en kreeg hij zijn eigen mees-
terteken. Ook zijn werk
vond de weg naar internatio-
nale tentoonstellingen waar
het bekroond werd met di-
verse medailles en erediplo-

ma’s. In musea in Amster-
dam, Arnhem, Den Haag,
Rotterdam, Schoonhoven en
in Kasteel Doorwerth is werk
te vinden van Frans Zwollo
junior. Frans Zwollo junior
werd in Hagen door Lauwe-
riks als lid van de Boeddha
Loge van de Theosophical
Society aangenomen in 1914.
Hij was vrijmetselaar en
priester in de Vrij-Katholieke
Kerk. Vanuit zijn theosofische
achtergrond sprak hij in loges
en bij verenigingen. Hij sprak
over edelstenen, kristallen
vormen en over de vijf plato-
nische veelvlakken. ‘Kunst
moet iets van het verborgene
zichtbaar maken. Dat heb ik
als edelsmid altijd geprobeerd.
Ik heb mij verdiept in de geo-
metrische mystiek. De taal der
geometrie is vergelijkbaar met
de taal der kleuren of de taal
der woorden. Mevrouw Bla-
vatsky wees er op dat de hele
natuur op zekere getallen be-
rust …De natuur is vol geome-
trie.’ (Theosofia april 1977,
Theosofia december 1989).
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Paul Zwollo (1930-2007) was
de zoon van Frans Zwollo ju-
nior. Hij vertegenwoordigde
de vierde generatie van de
edelsmeden Zwollo en de
derde generatie van de
theosofische Zwollo’s. Paul
was naast edelsmid ook
opgeleid in de tropische land-
bouwkunde. In 1956 werkte
hij bij de HVA (Handelsver-
eniging Amsterdam) in de
oliepalmcultuur op Noord
Sumatra. Voor dezelfde firma
werkte hij ook in Ethiopië.
Hij werd lid van de Theo-
sophical Society in 1954. Zijn
opleiding tot edelsmid kreeg
hij aan de Kunstacademie in
Arnhem. Hij legde zich toe
op het vervaardigen van sie-
raden, gebruiksvoorwerpen,
kandelaars en liturgisch vaat-
werk. Hij werkte met edel-
metalen en met een eigen
abstract- geometrische
vormgeving. Tot 1990 werkte
Paul Zwollo in het familie-
atelier in Oosterbeek bij Arn-
hem. Daarna vertrok hij naar
het internationale hoofdkan-
toor van de Theosophical So-
ciety in Adyar. Hier werkte
hij twee jaar, onder andere in

het park en in de kokospalm-
plantage (coconut grove). In
1992 kwam hij terug naar
Nederland. Het Zwollo- ate-
lier in Oosterbeek werd op-
geheven en op 28 november
1994 geveild bij Sotheby in
Amsterdam. Paul Zwollo
wijdde de rest van zijn leven
aan het werk van de Theo-
sophical Society, nationaal en
internationaal. Hij begon als
voorzitter van Loge Arnhem,
verhuisde naar het Interna-
tionaal Theosofisch Centrum
(ITC) in Naarden en nam
zitting in het dagelijks bestuur
en in de council van het ITC.
Hij werd de vertegenwoor-
diger van de Internationale
Presidente en lid van het da-
gelijks bestuur van de Euro-
pese Federatie van Theoso-
fen in 1995. Bovendien ging
hij ieder jaar naar de Inter-
nationale Conventie in Adyar,
als lid van het internationaal
bestuur (International Coun-
cil) sinds 1998. Hij verzorgde
daar de jaarlijkse tentoon-
stelling in de archieven. In
Nederland was hij nationaal
voorzitter in 1987-1988 en
Corresponderend Secretaris

van de Esoterische School
van Theosofie.

Paul Zwollo ging, net als
zijn vader en grootvader, tot
op hoge leeftijd naar loges en
bijeenkomsten, bij nacht en
ontij, om lezingen te geven
en gesprekken te leiden. Hij
was expert in onderwerpen
als De Mahatma Brieven en hij
sprak over symboliek in
kunst en edelstenen. Met zijn
grote kennis over boeddhis-
tische en hindoeïstische sym-
boliek kon hij elk gebaar of
elke houding op afbeeldingen
en tangka’s verklaren. Hij
kende de internationale en
nationale historie van de
Theosophical Society door
en door en je kon dan ook bij
hem terecht met allerlei vra-
gen op vele gebieden. Zijn
plotselinge dood in 2007
kwam als een donderslag,
nationaal en internationaal,
en hij wordt nog dagelijks ge-
mist in het werk waarvoor hij
zijn leven gaf.

Uit: onder andere: Een
kern van broederschap door
Ruud Jansen.

F.v.I.
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W i e w a r e n . . .

Arme, arme mensheid! Het doet mij denken aan de oude fabel over de
oorlog tussen het Lichaam en zijn ledematen; ook hier is elk lid van deze
enorme -vader- en moederloze 'Wees’ zo zelfzuchtig, dat het alleen voor

zichzelf zorgt. Het verwaarloosde lichaam lijdt eeuwig, of de leden in
oorlog zijn of niet. Zijn lijden en foltering houden nooit op ...

(K.H. in De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett brief nummer 8, blz.37)
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Wat is dan niet creatief?
Niet creatief is het mechani-
sche, het gewone, de rou-
tine. Dat kan buitengewoon
nuttig en efficiënt zijn, maar
die dingen zijn niet creatief.
Creatief is het nieuwe en het
nog onbekende. Zo was Ein-
steins opvatting over het
ruimte-tijdcontinuüm nieuw:
er was tot hij het formuleer-
de niets in de menselijke er-
varing dat zei dat tijd en
ruimte aan elkaar ‘raken’. Dit
nieuwe besef was hem dus
niet aangeleerd; niets in zijn
opleiding, in zijn training,
kennis of ervaring had dit
kunnen voorbereiden. Dus
hoe ontdekte Einsteins geest
dit nieuwe besef dat tot een
heel nieuw paradigma leidde?

Krishna refereerde aan het
boek van Thomas Kuhn boek
over de structuur van weten-
schappelijke revoluties.
Kwantummechanica is een
voorbeeld van een andere
verschuiving in het weten-
schappelijke paradigma. Hoe
maakt onze geest nu zo’n
sprong in het nieuwe, onbe-
kende en ongedachte?

Einstein liep tegen anoma-
liën op en dat bleken nog on-
verklaarde samenhangen in
het licht van het ons bekende
in ons universum te zijn. Toen
dat gebeurde ging Einstein
vragen stellen bij het hem
bekende en de verklaringen
die daar tot dan toe voor
werden gegeven. Nu is juist
dit vermogen van de geest
om in het onbekende te
(durven) gaan een creatieve
daad, een creatief proces.

Nu is het menselijke ge-
dachteleven (‘thought’) een
entiteit, een construct, waar
een zekere conditionering in
te bespeuren valt. Maar niet-
temin kan uit een conditione-
ring wel degelijk een vraag of
vraagstuk voortkomen. Al-
leen kan het menselijke ge-
dachteleven niet alle vragen
beantwoorden, ons gedach-
televen heeft beperkingen.
De sterkte daarvan is dat het
vragen kan stellen, dat is het
juweel in ons gedachteleven.
Vanuit de vraag komt de on-
derzoekende staat van zijn
van de mens naar boven. En
dan kan inzicht (‘revelation’)
zich openbaren. Daar is niet
een bepaalde methode voor,
geen techniekje. Wel een
staat van zijn (‘spirit’). Als je
die staat van zijn hebt, kan
het zijn dat je zomaar mee-
maakt dat inzichten zich
manifesteren. In feite is die
staat van zijn belangrijker dan
de methode die je volgt om
inzicht te verwerven. Er is
ook geen weg, geen ‘metho-
de’ naar pure schoonheid,
maar je kunt het wel nastre-
ven; ook dat is een creatief
proces. Het kan komen, ge-
beuren, maar als je het niet
hebt, kun je het niet najagen.
Het gaat hier meer om een
staat van zijn, om een staat
van bewustzijn. Een techniek
zal je niet in staat stellen om
de geest te vinden, maar de
geest zal wel degelijk een
‘techniek’ vinden om zich te
kunnen uitdrukken, zich te
kunnen manifesteren.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Vervolg
agenda buitenland

februari 2009
17-22 The Secret Doctrine

and The Mahatma Letters
door Nelda Samarel en
Eneida E. Carbonell,
Krotona School of Theos-
ophy in Ojai, California

23-28 The Relevance of
Theosophy and Theo-
sophical Literature in the
Contemporary World
door Joy Mills, Krotona
School of Theosophy in
Ojai, California

Agenda loges en centra

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

december 2008

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

1 De alchemistische
achtergronden van
Sinterklaas en Carnaval,
lezing, Frank Tuinstra (Den
Haag)

1 Theosofie van Rudolf
Steiner, studieavond
(Groningen)

2 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse (Rotterdam)

7 De geheime leer van de
sjamaan, lezing, Avani van
Leeuwe (Zuid-Limburg)

8 Meditatieve avond, Aimée
Doudart de la Grée
(Amersfoort)

8 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk (Arnhem)



Analoog daaraan: de geest
van een religie is een ander
iets dan de vorm die die reli-
gie aanneemt of kan aanne-
men. Een stichter van een
dergelijke religie staat meest-
al wel in contact met die di-
mensie van waarheid/werke-
lijkheid. De echte oprechte
christen verschilt misschien
helemaal niet zoveel van de
echte oprechte hindoe of van
de echte theosoof. De vor-
men van hun religie zijn mis-
schien verschillend en de
technieken van die vormen
misschien ook, maar het be-
langrijkste, de geest (de es-
sentie) van een religie is ge-
meenschappelijk aan alle
godsdiensten. Theosofie is
een voertuig voor waarheid
en waarheden, met name
voor waarheden die gaan
over de intrinsieke eigen na-
tuur van de werkelijkheid, de
realiteit.

De geest van democratie is
verschillend, iets anders dan
de vorm van een bepaalde
democratie. De ware geest
van democratie is het vermo-
gen om met een gevoel van
vriendelijkheid, vriendschap
naar elkaar te kunnen luiste-
ren, zodat je diverse ge-
zichtspunten kunt beluisteren
en overwegen. Een geest van
samenwerking en eendracht,
om egoïstisch of juist niet
egoïstisch te zijn. Als je deze
geest van democratie niet
hebt, dan heb je alleen maar
democratie in vorm. Respect
en samenwerking zijn uitin-
gen van de geest van demo-
cratie. Propaganda is dat na-

tuurlijk duidelijk niet. Ook
hier is de geest, de essentie,
van iets belangrijker dan de
techniek, de toepassing er-
van. Om in die spirit, die
geest, die essentie van iets te
raken heb je de creativiteit
van de geest nodig, een crea-
tief bewustzijn. Het creatieve
bewustzijn kun je ook zien
als de geest die zich uitstrekt,
daar hebben sprekers eerder
op deze dag al over gespro-
ken. Creativiteit is het ver-
mogen om met ‘het verle-
den’, de manier waarop je
dingen gewend bent te zien
of te doen, te breken. Als je
dit vermogen hebt, maakt
het niet zoveel meer uit
waarin of waarop je het toe-
past. De lerende geest leert
op elk pad dat wordt gegaan.
Het is in staat om de waar-
heid uit alle ervaringen te
peuren. Ervaring op zich
brengt geen wijsheid. De pa-
den die wij gaan brengen al-
leen maar ervaring. Het is de
onderzoekende geest, de
creatieve ‘mind’ zelf die de
waarheid uit alle ervaringen
destilleert. De lerende geest
is de essentie van het pad,
van elk pad. Het pad schept
de geest niet en kan de geest
of essentie niet scheppen,
maar de geest zal zeker een
pad vinden!

Creativiteit brengt origina-
liteit en originaliteit is alles
wat oorspronkelijk en toch
nieuw is. Het bevrijdt onze
geest van de beperkingen die
het door geboorte, geslacht,
opleiding, gedachtevorming,
scholen van denken en wat

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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8 Inleiding in de theosofie,
les 3, Wim Leys (Den
Haag)

9 De Geheime Leer,
studieavond, Ineke Vrolijk
(Rotterdam)

12 Geloven in jezelf, lezing
voor leden, Henk
Woltman (Utrecht)

12 De Geheime Leer deel II,
studieavond (Haarlem)

13 Bezinningsbijeenkomst
(Den Haag)

13 Rijkdom van innerlijke
vrijheid, openbare bijeen-
komst, Louisa Koning-
ferander, (Amsterdam)

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

15 Lichtfeest (Amersfoort)
15 Lichtfeest (Groningen)
15 Vrijmetselarij, werken aan

dieper inzicht, lezing, Ton
Swagerman (Arnhem)

15 Gespreksavond (Den
Haag)

15 Lichtfeest (Groningen)
16 De yoga-sutra’s van

Patanjali, groepsstudie
(Amsterdam)

16 Kerstmis – lichtfeest, voor
leden (Naarden, St.
Michaels House)

16 Lichtfeest, voor leden
(Rotterdam)

16 Het innerlijk bestuur van
de wereld, thema-avond
en lichtfeest ( Zwolle –
centrum Lanoe)

18 Lichtfeest (Apeldoorn)
19 Lichtfeest, voor leden

(Utrecht)
21 Kerstviering met gezongen

mantra’s (Arnhem)
21 God als Licht,

gespreksgroep, Wim van
Vledder (loge Zwolle)



niet al heeft aangenomen.
Eén van de gestelde vragen

was: Hoe kunnen we in de
21e eeuw die vrijheid en
nieuwheid nog bereiken?
Krishna antwoordde: de
moeite die we voor een
creatief inzicht moeten doen
is niet anders dan we 2000
jaar geleden moesten doen.
Anders is wel dat wij in ons
huidige leven, in onze huidige
wereld, veel meer afleidingen
hebben. Dat betekent dat
wij, in de manier(en) waarop
wij met problemen omgaan,
veel meer technieken en
techniekjes hebben, manie-
ren om met een probleem
om te gaan, in plaats van dat
we leren wat het probleem
‘is’, dat we daarbij blijven en
op inspiratie vanuit onze
creatieve geest wachten. Dat
is ook een bepaalde ontvan-
kelijkheid. We kunnen leren
om het creatieve niet te ver-
nietigen. Uiteindelijk is ook
hier een directe lijn naar wijs-
heid te trekken: wijsheid is
leren om de haat in ons eigen
hart te elimineren en de din-
gen en mensen te zien voor
wat zij zijn.

In de middag gaf Krishna
ook nog een workshop; leuk
om te zien was dat hij verre-
weg de grootste groep men-
sen trok. Hij sprak verder
vanuit zijn geest van demo-
cratie. Hij wees erop dat on-
derzoek naar bewijzen, naar
fundamenten voor onze op-
vattingen zeker het beste ge-
daan kan worden met behulp
van de kunst van de dialoog.
En dat is moeilijk voor ons:

wij zijn gewend aan/getraind
in de kunst van het debat,
een manier van ontdekken
waarbij we tegenover elkaar
in plaats van naast elkaar gaan
staan. In het debat zoekt de
geest niet de waarheid, maar
de overwinning van het eigen
al gevonden standpunt. Je
kunt een probleem echter
niet oplossen op het zelfde
niveau als waarop het is ont-
staan. Voor de creatieve
geest moet je daarom uit je
eigen oude doosjes kruipen,
je moet je houding van bezit-
terigheid opgeven, ook voor
wat betreft je eigen gezichts-
punten en je moet dan leren
vragen: wat is juist en wat is
juist om te doen?

Die dialoog tot wijsheid
kan niet afgedwongen wor-
den. Het vernauwde denken
schept problemen. Het is het
‘afgescheiden’ denken, het
denken dat wil onderschei-
den en afscheiden, dat pro-
blemen veroorzaakt. Een
dialoog vereist een bepaalde
geestesgesteldheid, een staat
van zijn waarin je alles be-
langeloos onderzoekt: alle
kennis, alle opvattingen en
alle veronderstellingen kun-
nen onderzocht worden. We
proberen het subjectieve ele-
ment, onszelf, dan uit die dia-
loog te halen door onze be-
langeloosheid. Daarbij kan
het enorm helpen als je de
waarheid als het onbekende
ziet. Veel van ons denken is
‘na- denken’, dat is niet on-
derzoekend. Aandacht en be-
wustzijn zijn op zich geen
kwaliteiten van het denken,
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januari 2009
5 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
(Arnhem)

5 Theosofie van Rudolf
Steiner, studieavond
(Groningen)

6 Vivekacûdâmani – de
sluiers van ons bestaan,
studie (Naarden,
Ashrama)

6 De geest beheerst de stof
(energie, kracht, materie),
tijd en ruimte, lezing, Wim
Leys (Rotterdam)

9 Een weg tot zelfontdekking,
eerste avond studiegroep
(Utrecht)

9 De Geheime Leer,
studieavond (Haarlem)

10 Vrijheid en gedachteleven,
theosofische implicaties,
openbare bijeenkomst,
Sabine van Osta (Amster-
dam)

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

11 Dansen van binnenuit,
dansworkshop, Francien
van de Wiel
(Zuid-Limburg)

12 Het potentieel in de mens,
lezing, Magdalena de
Coninck (Amersfoort)

12 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk (Arnhem)

12 Inleiding in de theosofie
(4) 4, Wim Leys (Den
Haag)

13 De Geheime Leer,
studieavond, Ineke Vrolijk
(Rotterdam)

13 Goed en kwaad,
thema-avond ( Zwolle –
centrum Lanoe)

15 Boeddhisme in alle eenvoud,
studieavond (Apeldoorn)



maar observeren en het ver-
mogen om waar te nemen
zijn dat wel. Of we het vanuit
ons nadenken met elkaar
eens zijn, is niet zo belangrijk.
Overeenstemming is net zo
betekenisloos/waardeloos als
ruzie, als niet overeenstem-
men. De kwaliteit van een
inzicht wordt niet vergroot
doordat anderen dat inzicht
ook (menen te) hebben. De
vrije onderzoekende geest
moet voor zichzelf waar en
onwaar onderscheiden. Dat
gaat het beste door het je be-
kende achter je te laten en je
te openen voor het nieuwe.

Peter J. Smit
*Bij de vorige aflevering is
helaas de aanduiding van de
website van Rupert
Sheldrake weggevallen. Dat
is: www.sheldrake.org.

Heilig vuur: religie en
spiritualiteit in de moder-
ne kunst. Amsterdam,
Stedelijk Museum en
De Nieuwe Kerk

Hieronder volgt een korte
samenvatting van teksten die
Marty Bax schreef voor de
publicatie die hoort bij de
hieronder beschreven ten-
toonstelling Heilig Vuur. Marty
Bax is de gastcurator van de
tentoonstelling.

De expositie Heilig Vuur,
Religie en spiritualiteit in de
moderne kunst sluit aan bij de
aandacht voor religie in de
samenleving. Aan de hand
van topstukken uit de collec-
tie toont het Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam vanaf 19

december 2008 hoe divers
de religieuze beleving onder
moderne kunstenaars is ge-
weest en nog steeds is. De
expositie gaat op 19 april
2009 naar De Nieuwe Kerk
in Amsterdam.

Veel van de geëxposeerde
werken zijn jarenlang niet
getoond. Andere hingen in de
vaste chronologische opstel-
ling van het museum, maar
krijgen nu in de context van
de tentoonstelling een ande-
re dimensie.

Het jodendom, het hindoe-
isme, het boeddhisme, het
christendom en de islam
gelden tegenwoordig als de
vijf grote wereldgodsdien-
sten. Maar religieuze beleving
is niet tot godsdienst be-
perkt. Naast godsdiensten
bestaan talloze levensbe-
schouwelijke en/of filosofi-
sche richtingen die minder
vasthouden aan dogma’s en
die losser zijn georganiseerd.

In de loop van de negen-
tiende eeuw veranderde in
heel Europa het christelijke
religieuze landschap aangrij-
pend door democratisering,
individualisering, de opkomst
van de empirische weten-
schappen en de economische
groei. In het fin de siècle van
de 19de eeuw liggen wortels
van semi- religieuze, esoteri-
sche en occulte levensbe-
schouwingen waaruit onder
andere in de zestiger jaren de
new age beweging is voort-
gekomen.

De kunst van de laatste
anderhalve eeuw weerspie-
gelt deze maatschappelijke
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16 Wat is spiritualiteit en wat
is het niet, lezing, David
Roef (Utrecht)

19 De scheppende stilte van
Rohit Mehta, studieavond
(Amersfoort)

19 Indiase filosofie, lezing,
Shreeniwas Aiyer
(Arnhem)

19 Raja Yoga, film (Den Haag)
19 Theosofie van de

Rozekruisers, deel 2,
lezing, Pieter Mellema
(Groningen)

20 Vivekacûdâmani – de
betekenis van de
persoonlijkheid, studie
(Naarden, Ashrama)

20 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse (Rotterdam)

21 De Geheime Leer deel II,
cursus, Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

26 Meditatieve avond
(Amersfoort)

26 Meditatie, cursus, Minouc
Heijbroek (Arnhem)

26 De yoga-sutra’s van
Patanjali, eerste
studieavond, Ronald
Engelse (Den Haag)

27 De yoga-sutra’s van
Patanjali, groepsstudie
(Amsterdam)

27 Ogaandonatie en het
leven van Gaia,
gespreksavond, Hans van
Aurich (Rotterdam)

27 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper
(Zwolle – centrum Lanoe)

28 De Geheime Leer deel I,
eerste cursusavond, Ali
Ritsema (Zuid-Limburg)



tendensen. Uit de collectie
van het Stedelijk Museum
komt de fluctuatie van de
aandacht voor het religieuze
duidelijk naar voren. Uit-
gangspunt in de ruimtelijke
ordening van de werken is
een visueel spannende en
verrassende confrontatie met
de verschuiving van het chris-
tendom naar ‘geloof voor
eigen gebruik’.

De tentoonstelling is ver-
deeld in vier segmenten:

1. Wereldgodsdiensten in
de moderne kunst. In dit deel
van de expositie gaat het om
werken die expliciet
verwijzen naar één van de
wereldreligies, met werken
van onder andere Seganti,
Israëls, Derkinderen, Chagall,
Ensor, Toorop, Soutine,
Malevich en de beeldhou-
wers Mendes da Costa, Bar-
lach, Rädeker en Lipchitz.
Hedendaagse kunstenaars
exploiteren religieuze icono-
grafie vanuit een postsecu-
liere attitude en sluiten aan
bij de beeldtaal van religieuze
stromingen. Dit geldt onder
andere voor werken van
Koons, Schnabel, Serrano en
Warhol.

2. Natuurreligie. De religi-
euze beleving ontstaat door
iets buiten de kunstenaar
zelf. Dit uit zich in een geïn-
spireerde opvatting van het
landschap, in het gebruik van
organische vormen en in de

verbeelding van kosmische
krachten, zoals bij Arp,
Etienne-Martin, Heyboer, de
vroege Kandinsky en Zad-
kine.

3. Esoterie. De vrijmetse-
larij, de rozenkruisers, de
kabbala, het occultisme en de
moderne theosofie vormden
hernieuwde inspiratiebron-
nen in de kunst. Met name
het visuele en rituele aspect
van het beeld dat in kerkelij-
ke situaties tot extase moet
leiden wordt door deze
kunstenaars op esoterische
wijze geïnterpreteerd. Daar-
uit ontstaan beelden die van
zichzelf contemplatie en ex-
tase moeten oproepen. We
denken aan werken van Kan-
dinsky, Malevich, Mondriaan,
Ensor, Van den Dobbelsteen,
Kiefer, Klein, Newman en
Rothko.

4. Niet-westerse religieuze
beleving. Sommige kunste-
naars vinden de religieuze
beleving in zichzelf. Het uit
zich vaak in verstilling van het
beeld. Dit werk is veelal ont-
staan door contact met oos-
terse levensbeschouwingen
zoals islam, boeddhisme,
zen- boeddhisme en hindoe-
isme. Oosterse invloeden
vinden we in het werk van
Abramovic, Birza, Clemente,
Van Golden, Schoonhoven en
Wheeler.

Samenvatting: FvI
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februari 2009
2 Ledenavond (Amersfoort)
2 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
(Arnhem)

2 Gespreksavond (Den
Haag)

2 Theosofie van Rudolf
Steiner, studieavond
(Groningen)

3 Reis door zielen, modern
onderzoek naar het
tussenbestaan, lezing, Alice
Bouwland (Rotterdam)

5 Boeddhisme in alle eenvoud,
studieavond (Apeldoorn)

6 Een weg tot zelfontdekking,
studiegroep (Utrecht)

8 De zwarte maan,
maansknopen, enz,
astrologieworkshop,
Bastiaan van Wingerden
(Zuid-Limburg)

9 Chi-belichaming en de
kracht van intenties,
verdiepingsavond, Guido
Lamot (Amersfoort)

9 Inleiding in de theosofie,
les 5, Wim Leys (Den
Haag)

10 De Geheime Leer,
studieavond, Ineke Vrolijk
(Rotterdam)

10 Meditatie, thema-avond (
Zwolle – centrum Lanoe)

13 De Geheime Leer,
studieavond (Haarlem)

14 Bezoek aan het gebouw
De Bazel, openbare
bijeenkomst, Klaas van
Harten (Amsterdam)

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

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.



Voorjaarsdag TVN op 4
april 2009: Scheppende
krachten in de natuur en
in de mens

Op zaterdag 4 april 2009 zal
de voorjaarsdag plaatsvinden
voor leden en belangstellen-
den van de Theosofische
Vereniging in Nederland. Het
thema van de dag is ‘Schep-
pende krachten in de natuur
en in de mens’. De sprekers
zijn Hans van Aurich en Gert
Jan van der Steen.

Hans van Aurich is lid van
het hoofdbestuur van de
TVN en van Loge Den Haag.

Hij zal spreken over ‘Le-
ven, Licht en Liefde in elk
atoom’. Zijn voordracht re-
fereert aan de literatuur van
John Jenkins (de Maya kalen-
der en 2012),  Peter Russell
(Wereldbrein), Brian Swimme
(Ontwakend Heelal) en van
Ervin Laszlo (Het Chaospunt).
Ook de oude natuurreligies
komen aan bod.

Gert Jan van der Steen is
wiskundige en informaticus.

Hij is yogadocent en priester
van de Vrij-Katholieke Kerk.
Hij gaat het hebben over
‘Schepping en Transformatie:
esoterische beschrijvingen
van scheppende krachten
kennen verschillende refe-
rentiekaders’. Mensen als
Geoffrey Hodson en Rudolf
Steiner spreken beeldend
over de scheppende godheid,
de ontwikkeling van zonne-
stelsels en over de plaats van
de mens en van natuurwe-
zens in de schepping. Ook zal
er worden gekeken naar re-
gressieverslagen die aan die
beelden nieuwe kleur geven.
Tijdens onze menselijke ont-
wikkeling krijgen we in toe-
nemende mate de beschik-
king over scheppende krach-
ten.

De voorjaarsdag bestaat uit
twee dagdelen van elk onge-
veer twee uur met daarin ge-
legenheid voor vragen, ant-
woorden en eventueel een
dialoog.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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16 Subud; een weg tot
vrijmaking, lezing, Edwin
Gussenhoven (Arnhem)

16 De Apocalyps en de
volmaakte kubus, lezing,
Tom Krijgsman (Den
Haag)

16 Theosofie van Rudolf
Steiner, studieavond
(Groningen)

17 Krishnamurti, Adyardag –
voor leden, Femmie
Liezenga en Rob van
Vloten (Naarden)

18 De Geheime Leer deel II,
cursus, Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

20 Illusies en valkuilen op het
esoterische pad, lezing,
David Roef (Utrecht)

23 De scheppende stilte van
Rohit Mehta, studieavond
(Amersfoort)

23 Indiase filosofie, cursus,
Shreeniwas Aiyer
(Arnhem)

23 De yoga-sutra’s van
Patanjali, studieavond,
Ronald Engelse (Den
Haag)

24 De yoga-sutra’s van
Patanjali, groepsstudie
(Amsterdam)

24 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse (Rotterdam)

24 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper
(Zwolle – centrum Lanoe)

25 De Geheime Leer deel I,
cursus, Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

26 Boeddhisme in alle eenvoud,
studieavond (Apeldoorn)

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?

Het Heelal wordt van binnen naar buiten
bewogen en bestierd.

H.P. Blavatsky



Digital Dharma
chakra’s en communicatietechnologie 

Steven Vedro

Altamira–Becht, 10-2008
ISBN 978 90 6963 819 5

256 blz., paperback
Prijs € 17,90

Telecommunicatie–consultant Steven 
Vedro gebruikt in ‘Digital Dharma’ het 
oosterse chakrasysteem als metafoor 
om aan te tonen hoe de infosfeer, het 

elektronische web dat onze planeet om-
ringt, diep in onze levens dringt. Deze 
ver strekkende technische ontwikkelin-
gen kunnen naar zijn mening worden 

gebruikt als spiegel van onze psycholo-
gische en spirituele ontwikkeling. ‘Digital 

Dharma’ is niet een puur theoretisch 
boek: elk hoofdstuk bevat oefeningen 

waarmee je de inzichten in praktijk kunt 
brengen.

Islam 
The Religion and the People
Bernard Lewis, Buntzie Ellis 

Churchill

Wharton School Publishing, 
08-2008

ISBN 978 0 13 223085 8
237 pages, paperback

Price € 18,95

For many people, Islam 
remains a mystery. Here 

Bernard Lewis and Buntzie 
Ellis Churchill examine Is-

lam: what its adherents be-
lieve and how their religion 
has shaped them, their rich 

and diverse cultures, and 
their politics over more than 

14 centuries. Considered 
one of the West’s leading 
experts on Islam, Lewis, 

with Churchill, has written 
an illuminating introduction 

for those who want to under-
stand the faith and the global 

challenges it confronts and 
presents. Whatever your 

political, personal, 
or religious views, this book 

will help you understand 
Islam’s reality.

The link between the occult and politics is as old as politics itself. In ancient 
Egypt and China, magi translated the messages of the gods into the edicts of 

the land. These days that link has become obscure, limited mostly to 
studies on the ‘dark side’ of fascism. But countercultural critic Gary Lachman 

shows there is a ‘progressive’, democratic occult politics as well. Focusing 
on notions of ‘hidden superiors’ and the ‘retreat from the modern world’, he 
traces how occult ideas have informed politics in the West ranging from the 

Knights Templar and Freemasonry to the French and American Revolutions, 
Spiritualism and Feminism, Theosophy in India, the search for Shambhala, 

the roots of Nazism, the occult revival of the 1960’s, and Christian fundamen-
talism in the U.S. today. Lachman’s critique of occult politicians like Annie 

Besant, Emanuel Swedenborg, Nicholas Roerich, Réne Guénon, Julius 
Evola, Rodolf Steiner, Mircea Eliade, C.G. Jung, and Aleister Crowley shows 

that politics is as swayed by the occult now as it ever was. His fresh and 
conscientious view proves him one of the most reliable writers on this matter 

in the English-speaking world.

Gary Lachman is author of A Secret History of Consciousness, A Dark Muse - 
A History of the Occult, Rudolf Steiner, In Search of P.D. Ouspensky, and oth-
er books. A founding member of rock group Blondie, in 2006 he was inducted 

into the Rock and Roll Hall of Fame.

Politics 
and the Occult
The Left, the Right, 
and the 
Radically Unseen
Gary Lachman 

Quest Books, 11-2008
ISBN 978 0 8356 0857 2 
276 pages, paperbac
Price € 19,50
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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

Natural Theosophy 
Ernest Wood

TPH Adyar, 2008
ISBN 978 81 7059 540 3
170 pages, hard cover

Price € 12,50

The author has brought Theosophy 
back where it belongs, to our 

own life and experience. This is a 
pragmatic approach and analysis of 
Theosophy - unfettered by occult, 

spiritual, clairvoyant and other 
projections.

This book shows us that Theosophy 
in its pristine form is very ancient 

and indicates the  opposite of every 
kind of materialism, both scientific 
and religious. Theosophy or the 
Divine Wisdom belongs to the 

everyday world, nurtured by our 
altruistic desires. Thought, Love or 
Will applied to our daily experience 
reveals its divine value, leading us 

to find the infinite in the finite.
The Eastern concept of satyam, 

sivam and sundaram (truth 
goodness and beauty) are fittingly 

interwoven into the triad of thought, 
will, and action.

This book will help the reader 
understand more clearly the true 

nature of Theosophy.

Man’s consciousness has evolved 
to a point where it is capable of 
understanding its own nature, as 
well as the nature of life around it. 
We can also observe in ourselves 
that consciousness can be limited 
or extensive, super� cial or deep, 
partial or total. But most of us are 
ignorant of its real capacity.
In this lecture, Mr. N. Sri Ram, 
known for his deep understanding 
of philosophical questions, explo-
res how consciousness loses its 
sensitivity and gets obscured, but 
has the potency of awakening into 
the full light of wisdom. He says: 
‘We do not notice the beauty of a 
cloud or the movement of a leaf 
or bird and many other things. An 
artist is needed to paint a picture 
and point out the beauty.’
This booklet offers insight into how 
the quality of our consciousness 
can be transformed so that it is 
constantly renewed, remaining 
open to the truth of life as it 
reveals itself.

A Textbook of Theosophy is an 
ideal primer for the student of 
Theosophy. It suggests that 
Theosophy comprises the best of 
religion, science and philosophy. 
The book presents a concise, clear 
description of the evolution of 
human beings and the solar 
system, and describes the divine 
inner nature of each one of us. 
Moreover, through discussing 
reincarnation and the purpose of 
life, it leads us to understand the 
after-death state. The book urges 
to rise to the highest good within 
us: ‘God is good, man is immortal, 
and as we sow, so we must reap.’

Consciousness, It’s 
Nature and Action

N. Sri Ram 

Theosophical Publishing 
House Adyar, 2002

ISBN 81 7059 392 1
28 pages, brochure

Price € 2,00

A Textbook of 
Theosophy

C.W. Leadbeater

TPH Adyar, 2007 
(new edition)

ISBN 978 81 7059 532 8
204 pages, hard cover

Price € 12,50
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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.

Het vormen 

van een kern van de 

universele broederschap der mensheid

zonder onderscheid van ras, geloof, 

geslacht, kaste of huidskleur.

Doeleinden van de Theosofische Vereniging:


