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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 

alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de speci� eke dogma’s, leringen en 

geloofsovertuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie ook onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk door enig 

lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de 

enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot 
nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid 

heeft evenveel recht om zich te verbinden 
aan elke school van denken welke hij/zij

 wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht 
om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 

worden gemaakt of het stemrecht verliezen 
wegens enige opvatting die hij/zij heeft of 

wegens het lid zijn van een school van 
denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

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

deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 

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

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

 rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theoso� sche Vereniging in Nederland de 
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door 

H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier 
te Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld. 

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aange-
sloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze 
de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven, dat 
ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen 

willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden 
willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij 

zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het 
gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid 
gevonden kan worden door studie, door re� ectie, door zuiverheid van leven en 

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

Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie 
of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn 

op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die 
intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun 

plicht beschouwen. 
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de 
voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om 

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

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

biedt een � loso� e die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie 
geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, 
als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en 
stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theoso� e geeft de wereld 
de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te Ieren de Geest te zien als 
zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan. 

Theoso� e verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen 
betekenis te ontsluieren, en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te 

tonen zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de Theoso� sche Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Krishnamurti en de theosofie
– R. Burnier en P. Krishna

Onderstaande dialoog tussen profes-
sor P. Krishna (PK) en mevrouw R.
Burnier (RB), gehouden in het hoofd-
kwartier van de Indiase afdeling van
de Theosophical Society (TS) te Va-
ranasi op 29 maart 2008 verscheen
eerder in The Indian Theosophist van
juli/augustus 2008.

PK: Ik heb gelezen dat mevrouw Bla-
vatsky en mevrouw Besant allebei ge-
zegd hebben dat theosofie niet een
religie is; het is de religie. Ze noemden
het ook wel de wijsheidsreligie. Laten
wij ons dus bij het begin van deze dia-
loog afvragen: wat is de essentie van
theosofie?

RB: Niet alleen mevrouw Blavatsky
en mevrouw Besant, maar ook veel
prominente leden van de TS die na
hen kwamen hebben gezegd dat theo-
sofie een woord is dat gemakkelijk te
vertalen is, maar moeilijk te definiëren.
Laten wij eens naar het woord zelf
kijken: sofie betekent wijsheid. Het is
heel moeilijk voor ons, onwijze men-
sen, die allerlei domme dingen doen,
die lijden, die niet dat gevoel van ge-
lukzaligheid gevoelen dat de wijzen
ervaren, om te zeggen wie wijs is of wat
wijsheid is. Wij weten dat echt niet.
Dan is er het woord theos dat vertaald
kan worden als goddelijk. Daarom is
de betekenis van de twee woorden te-
zamen goddelijke wijsheid. Soms wordt
theos vertaald als God. Dat hangt er-
van af wat wij bedoelen met God, aan-
gezien het een heel twijfelachtig soort
woord is. God betekent alles, van een
steen die u gebruikt ter aanbidding, tot
iets wat niet echt onder woorden ge-
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bracht kan worden. U moet het kennen
in uw hart. Dus goddelijk is in zekere
zin een beter woord dan God. Theoso-
fie is goddelijke wijsheid in die zin. De
vraag is: wie kent haar? Er zijn veel
mensen die denken dat zij iets van
theosofie weten, maar dat is een heel
twijfelachtige bewering, omdat theo-
sofie alleen gekend kan worden, tot op
zekere hoogte, door de wijzen. Mis-
schien kan het nooit volledig gekend
worden, tot er bevrijding is uit de staat
van dwaasheid die de mens bezielt. Hij
die weet zou zichzelf nooit ‘ik ben
theosoof’ horen zeggen, omdat woor-
den niet relevant zijn voor de werke-
lijkheid.

PK: Dus als wij daar dieper op in
willen gaan, moeten wij zoeken naar
wat de mogelijke betekenis is van ‘wijs-
heid’, terwijl wij best weten dat een
geprojecteerde betekenis van ons eigen
denkvermogen misschien niet weer-
geeft wat werkelijk is. In plaats van wat
wijsheid is positief te definiëren gaan
wij dit negatief benaderen, omdat het
misschien gemakkelijker is te zeggen
wat wijsheid niet is. Zou u willen zeg-
gen dat een denkvermogen dat gevan-
gen zit in illusie, hetgeen betekent ge-
vangen in beelden die door het zelf
gemaakt zijn, door zijn verbeeldings-
kracht, onmogelijk wijs kan zijn aange-
zien het niet in contact is met het wer-
kelijke?

RB: Dit brengt ons eigenlijk in de
eerste plaats tot het inzicht dat de uit-
spraak dat theosofie waarheid is, een

denkfout is. Dit wordt heel vaak ge-
zegd door mensen die het heel serieus
menen. Er is een theosofie die wij ons
hele leven lang leren; misschien moe-
ten wij die elke minuut kennen in ons
dagelijks leven; maar er is ook de
theosofie die met woorden de essentie
staande houdt van wat wij vinden dat
zij is. Ieder mens die over theosofie
schrijft of spreekt denkt misschien dat
wat hij in woorden uitdrukt in feite
onuitsprekelijk is. De vraag is: tot wel-
ke hoogte drukt hij het uit? Misschien
kan niemand het werkelijk uitdrukken,
maar bepaalde fundamentele principes
die verbonden zijn met wat theosofie
is, in de ware zin van het woord, kun-
nen misschien onder woorden gebracht
worden. Het is echter heel moeilijk te
zeggen of de woorden die ik gebruik
ook echt die waarheden uitdrukken.

PK: Ik begrijp dit probleem met het
uitdrukken en communiceren van een
waarheid, omdat je je uitdrukt door
middel van woorden die beladen bete-
kenissen hebben, en verschillende be-
tekenissen voor verschillende mensen.
Dit zijn de problemen van communi-
catie. Stel dat ik iets diepgaand heb
waargenomen en ik dit aan u wil over-
brengen. Hoe doe ik dat dan? Dat is de
moeilijkheid van uitdrukken en com-
municatie. Uw vermogen om waar te
nemen wat ik heb waargenomen, is
onderworpen aan de moeilijkheid van
uw ideeënvorming en uw denkvermo-
gen dat er dingen over projecteert en-
zovoort, wat wij de laatste dagen be-
sproken hebben. Maar zijn er geen
eeuwige waarheden over de mensheid,
over het menselijk bewustzijn, die uni-
verseel zijn? Zoals wetenschappers
plachten te zeggen dat waarheden over
de natuur ons niet volledig bekend
zijn, maar universeel zijn. U begrijpt
misschien de zwaartekracht niet vol-
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ledig, of hoe de zwaartekracht werkt,
maar dit kan niet verschillend zijn voor
de ene mens of de andere, dus ligt er
een waarheid. Ons probleem is in de
eerste plaats hoe wij ermee in contact
komen, ons ervan bewust worden, het
zien als de waarheid en dan, in de
tweede plaats, hoe het tot uitdrukking
te brengen, hoe het te communiceren.
Wij gebruiken in de wetenschap dus de
universele taal van de wiskunde en dat
vinden we handzaam. In feite stellen
wij echter dat er waarheden zijn over
de natuur die universeel zijn, die in
werking zijn, die eeuwigdurend zijn,
die niet volledig bekend zijn, die wij
natuurwetten noemen en wij trachten
die te ontdekken.

Zouden wij iets soortgelijks kunnen
zeggen over theosofie: dat er een hoe-
veelheid universele en eeuwige waar-
heden is die niet alleen gekend moet
worden, maar ook waargenomen, ter-
wijl wij ons volledig bewust zijn van het
feit dat waarheid zelf niet een idee of
een intellectueel concept is, maar een
feit. Alleen die mens neemt eigenlijk
het feit waar die er rechtstreeks mee in
contact komt, in de zin dat hij de waar-
heid ziet en niet aan ideeënvorming
doet. Kunnen we zeggen dat theosofie
deze universele, eeuwige hoeveelheid
waarheden vormt, misschien zowel
over materie als over bewustzijn, aan-
gezien theosofie ook wetenschap om-
vat? Van tijd tot tijd zijn wijze mensen
in verschillende culturen die in staat
waren hun barrières van individualiteit
af te leggen, wat wij bevrijding noe-
men, diepgaand in contact gekomen
met die waarheden en hebben vanuit
dat waarnemen getracht die ideeën
over te brengen, de één in dichtvorm,
de ander in proza, een derde door
middel van verhalen. Zoals u al zei, het
is onbeschrijflijk omdat de beschrijving

via het woord gaat en woorden geasso-
cieerd worden met beelden, terwijl
waarnemen voorbij woorden en beel-
den ligt. Dus wanneer de wijze spreekt,
brengt dit beelden en noties in het
denkvermogen van de luisteraar, die
daar vervolgens doorheen moet breken
om bij waarneming uit te komen; an-
ders neemt hij de waarheid niet waar.
Dit is de grootste moeilijkheid bij het
communiceren van waarheden. Maar
als we afstand nemen van deze moei-
lijkheid van communicatie, zou u dan
zeggen dat er een hoeveelheid eeuwige
waarheden is die universeel is, die toe-
gankelijk is voor elk mens die bereid
en in staat is om afstand te doen van
zijn beelden, van zijn beperkte indivi-
dualiteit, en die dus door middel van
dat deel van zijn wezen dat universeel
is kijkt, en dat wij dat als de mens
kunnen benoemen, in onderscheid tot
de individuele persoonlijkheid?

RB: Ik denk dat dit een veel subtie-
ler, vluchtiger soort zien is dan wij be-
seffen. In de wetenschap is er al veel
over gesproken dat eenzelfde ver-
schijnsel tegelijkertijd gezien kan wor-
den als een golf én als een deeltje. U
neemt aan dat wanneer u het deeltje
ziet, het ook een golf is, maar dat is
alleen maar een aanname, omdat u de
twee aspecten niet tegelijkertijd kunt
zien. Wanneer wij zeggen dat wij een
waarheid waarnemen, verwijst dit al-
leen naar een deel van de waarheid.
Dit is de moeilijkheid bij het uitdruk-
ken van de waarheid, zij is zo subtiel.
Het lijkt mij dus dat je het niet onder
woorden kunt brengen, je kunt het niet
uitdrukken. Wanneer iemand die enig
idee gekregen heeft over een waarheid
dit van tijd tot tijd probeert over te
brengen aan ander mensen, heeft hij
misschien tot op zekere hoogte gelijk,
maar niet helemaal. Dit is moeilijk te

Theosofia 110/4 � augustus 2009 137



beseffen, omdat de waarheid, zoals die
zich op een bepaald moment voordoet,
heel reëel is voor de betrokkene. Het
lijkt alsof de hele waarheid in die vorm
wordt uitgedrukt, maar dat is niet zo.
Het kan zich misschien in een andere
vorm op een ander tijdstip uitdrukken.

PK: Omdat het misschien maar één
aspect van het geheel is.

RB: Op grond van dit feit zegt men
dat zelfs de wijste der mensen heel veel
hebben dat onder woorden gebracht
kan worden, maar vele malen meer wat
helemaal niet onder woorden gebracht
kan worden. Hoe zou hij dat namelijk
moeten communiceren? Dat kan hij
niet. Als u kijkt naar Krishnaji
(J. Krishnamurti) bijvoorbeeld, ben ik
ervan overtuigd dat hij vele dingen in
detail kende, en ook in principe,  die
hij niet aan mensen kon communice-
ren, maar hij raadde aan wat zij mis-
schien op dat moment nodig hadden.
Er was ook iets anders in wat hij zei
dat suggereerde dat er een wereld van
betekenis bestaat die wij voor onszelf
moesten ontdekken.

PK: Ja, hij heeft dat expliciet gesteld,
dat er veel meer is dan wat wij zien,
wat onpeilbaar is, onbeschrijflijk, en
dat hij niet van plan was te proberen
dit te beschrijven. Hij wijst alleen op
de belemmeringen die wij konden
afleggen als wij waarnemen dat de
belemmeringen zelfgeschapen zijn en
teweeggebracht door oppervlakkig
denken; zodat het raam open staat.
Dat is echter nog maar het begin van
onderzoeken, daarvoor onderzoeken
wij nog niet eens de waarheid, wij on-
derzoeken alleen maar de zeer be-
perkte ruimte van wat wij het gecon-
ditioneerde denken kunnen noemen.
Tenzij wij door die barrière heen bre-
ken, heeft het geen zin om te praten
over het uitgestrekte, het onmetelijke

enzovoort, omdat dit beperkte denk-
vermogen altijd die waarneming zal
vertalen in het gekende, wat daarom
onecht zou zijn. Wetenschappers heb-
ben zich dit feit ook gerealiseerd, zelfs
met betrekking tot zo iets eenvoudigs
als fysieke realiteit, waarbij wij hele-
maal niet praten over bewustzijn, wat
veel ingewikkelder en complexer is en
waarvan zij niets of bijna niets begrij-
pen. Zij kunnen niet eens definiëren
wat bewustzijn is, ofschoon zij het ge-
bruiken om  hun wetenschap te be-
drijven! Maar zelfs met betrekking tot
onze notie van fysieke realiteit – mate-
rie, tijd, ruimte en energie – hebben zij
zich gerealiseerd, dat wat wij kunnen
begrijpen beperkt wordt door onze
eigen ervaringen, die op hun beurt
beperkt worden door onze zintuigen.
Wij zien bijvoorbeeld nooit de verbin-
ding tussen ruimte en tijd, ofschoon zij
verbonden zijn op een manier die wij
niet in staat zijn waar te nemen, omdat
in onze ervaring ruimte en tijd altijd
twee duidelijk onderscheiden, separate
eenheden zijn geweest. Men zegt bij-
voorbeeld dat ruimte gebogen is, maar
het is erg moeilijk voor ons om ons dat
voor te stellen. Zij hebben dus lang
geleden afstand gedaan van wat voor-
dien vanzelfsprekend gevonden werd
en wat vanzelfsprekende waarheden
genoemd werden, zoals dat twee pa-
rallelle lijnen elkaar nooit zullen raken.
Men zegt dat dit alleen waar is in een
bepaald type platte ruimte waarvan u
zich bewust bent; maar echte ruimte is
niet zo, die is gebogen. Als u twee pa-
rallelle lijnen trekt op een bol, zullen
die elkaar raken, als twee lengtegraden
bij de Noordpool en de Zuidpool. On-
ze noties, zelfs over fysieke realiteit,
zijn dus zeer beperkt en men zegt nu:
‘vertrouw niet op uw denkbeelden
omdat uw denkbeelden beperkt zijn.’
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U kunt bijvoorbeeld nooit echt aan
iemand die vanaf zijn geboorte blind is
uitleggen wat kleur nu eigenlijk is.

Wat is een elektron echt? Men zegt:
‘Dat weten wij niet echt.’ Het helpt ons
om een model te maken van een elek-
tron als een biljartbal en dit een deeltje
te noemen: dat verklaart bepaalde ge-
dragingen. Het helpt ons ook om er
een model van te hebben als een golf,
want dat verklaart een ander deel van
zijn gedragingen. Dit zijn echter maar
conceptuele modellen die ons helpen
te ontdekken wat het is, en de waar-
heid is dat het allebei is! Die ultieme
waarheid kan ik niet bedenken, omdat
ik nog nooit iets gezien heb dat zowel
een deeltje als een golf is. Men zegt dat
onze beeldvorming beperkingen heeft;
gebruik deze niet te vaak, gebruik wis-
kunde in plaats daarvan! Wiskunde is
een soort universele taal die herhaal-
delijk uitgeprobeerd is en die toepas-
baar gebleken is in de natuur.

Net zoals er fysieke beperkingen zijn,
bestaan er ook intellectuele beperkin-
gen. Ik zie een overeenkomst tussen de
beperkingen die men tegenkomt bij het
verrichten van wetenschap en de ge-
dachtebeperkingen waar Krishnaji op
doelt in de religieuze zoektocht. Wij
denken alleen maar in termen van het
gekende en het gekende is zo beperkt;
daarom kan het denken nooit het on-
gekende begrijpen. Er bestaan enorme
waarheden die alleen kunnen worden
waargenomen wanneer je jezelf be-
vrijdt uit deze gevangenschap, wanneer
je uit deze gevangenis van het gekende
treedt. Vrijheid van het gekende is niet
het einde van het gekende, maar niet-
afhankelijkheid van het gekende. Wij
hebben enorm belang toegekend aan
dat beetje gekende en wij willen alles
de hele tijd interpreteren in termen
van het gekende; dat belet ons het on-

gekende waar te nemen. Echte voor-
uitgang in de wetenschap is ook ont-
staan door paradigmaverschuivingen
die het resultaat waren van diepe in-
zichten in het ongekende die veel ver-
der reikten dan het conventionele den-
ken.

RB: Wat het gekende is, is misschien
een illusie. Wat mij bekend is, is mis-
schien niet bekend bij iemand wiens
bewustzijn veel subtieler, vrediger en
ruimer is. Zelfs wat bekend is veran-
dert voortdurend van vorm. Dan wordt
het dus heel moeilijk om een univer-
sum te begrijpen waar alles verandert,
al naar gelang van het niveau van onze
waarneming. Als er iemand was die het
hele beeld kon zien … alleen dan ziet
hij de waarheid, maar door dit te zeg-
gen heb ik het gevoel dat ik mij vergis,
omdat ik mij misschien niet bewust ben
van mijn beperking. Wat is dus het
gekende, wat is het kenbare en wat is
het ongekende? Dit zijn allemaal diep-
gaande vragen en die zullen er ook
altijd blijven.

PK: In feite is het belangrijk te be-
seffen dat wij deel uitmaken van een
groot mysterie dat heel diep is en dat
wetenschappers alleen maar proberen
door te dringen in één aspect ervan;
maar er is veel meer dat een mysterie
blijft. Het strekt zich misschien wel uit
tot ver voorbij hetgeen wij ons zelfs
maar bewust zijn. In onze trots over
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onze kennis verliezen wij ons bewust-
zijn van het mysterie.

RB: Dat brengt ons weer op de doel-
stellingen van theosofie. Neem de
tweede doelstelling van de Theosophi-
cal Society die gaat over filosofie, we-
tenschap en religie. Laat ik de filosofie
even buiten beschouwing laten en al-
leen kijken naar wetenschap en religie.
Naarmate wij ons meer en meer in de
wetenschap verdiepen, stuiten wij op
een religieus gevoel van schoonheid,
eenheid, verwondering en mysterie dat
lijkt op het gevoel van de echte mens
voor religie. Ik bedoel niet iemand die
een man van religie genoemd wordt
volgens het hindoeïsme, het christen-
dom of het boeddhisme, maar iemand
die al deze vormen voorbij is en die
gekomen is tot een veel breder en
dieper waarnemen van de eenheid en
totaliteit van het bestaan, een element
dat wij niet in woorden kunnen uit-
drukken, maar dat een heiligheid bezit,
een voelbare heiligheid. Dat ligt daar
achter alle speculaties van de weten-
schap en de vormen van religie. Wan-
neer u zo diep gaat, dan kunnen de be-
vindingen van de wetenschap overeen
komen met wat gekend is in ware re-
ligie. Ik heb het gevoel dat er een reali-
teit is die zowel wetenschap als religie
is, die te voelen en waar te nemen is,
maar niet is uit te drukken of te com-
municeren.

PK: Dat moet wel, omdat zowel ma-
terie als bewustzijn deel uitmaken van
één enkele realiteit: bewustzijn bestaat
en materie en energie ook. De weten-
schap is misschien niet in staat om heel
diep in het bewustzijn te onderzoeken,
daar dit niet meetbaar is. Wetenschap-
pelijke onderzoekingen zijn beperkt tot
wat meetbaar is, dus men worstelt nog
steeds om de aard van ruimte, tijd, ma-
terie en energie te begrijpen. Maar hun

beeld moet wel incompleet blijven,
omdat zij bewustzijn buiten beschou-
wing gelaten hebben. De wetenschap-
per gebruikt zijn bewustzijn om weten-
schap te bedrijven, maar zijn weten-
schap kan niet zeggen wat hij gebruikt!
Hier wordt ik herinnerd aan de woor-
den van Schroedinger, de wetenschap-
per die golfmechanica bedacht, een
voorloper van de kwantummechanica
van tegenwoordig. Hij was ook een
filosoof die de Vedanta diepgaand be-
studeerd had. Hij was geen religieus
man, hij was een wetenschapper. Zijn
persoonlijk leven was een puinhoop,
maar intellectueel was hij een reus. Hij
zei iets tamelijk diepzinnigs dat ik
graag met u wil delen. Hij zei: Ik be-
schouw wetenschap als een integrerend
deel van onze poging om die ene grote
filosofische vraag te begrijpen die alle
andere omvat: Wie zijn wij? Dit be-
schouw ik niet als een van de taken
maar als DE taak van de wetenschap, de
enige die telt.

Om die vraag te beantwoorden moe-
ten wij aangeven wat het lichaam is,
zijn oorsprong, zijn samenstellende
delen, zijn vorm en functie. Maar niet
alleen dat, wij moeten ook het gewaar
zijn en het bewustzijn verklaren die
werkzaam zijn in dat lichaam, de ma-
nier waarop ze ontstaan en functione-
ren enzovoort. Schroedinger be-
schouwde zowel wetenschap als Ve-
danta als een deel van de filosofie en
hij kon wel zien dat het nodig was dat
de twee geïntegreerd werden en niet
afgescheiden; anders zul je altijd een
partieel beeld van het leven en de rea-
liteit krijgen. In de wereld van de fysi-
cus is er bijvoorbeeld geen noodzaak
voor leven, zij behandelen het als een
toevallige gebeurtenis die zij niet be-
grijpen.
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Maar laat ik terugkeren naar Krish-
namurti en theosofie. De TS werd op-
gericht onder het motto dat waarheid
de hoogste religie is en aangezien
theosofie in haar ware betekenis geen
nieuwe religie is, maar de essentie van
alle religies of de wijsheidsreligie,
vraagt dit (van ons) dat wij in contact
komen met de eeuwige waarheden
achter alle religies en achter alle vor-
men. Als dat nu de essentie is van
theosofie, zoals uitgedrukt in ons mot-
to, is dat dan niet wat Krishnamurti
ons voortdurend vraagt te doen? Hij
zegt: U moet uzelf begrijpen, door uw
conditioneringen heen breken; pas dan
zult u een ware perceptie krijgen zon-
der welke u niet op de waarheid kunt
stuiten. Ik zie dus geen enkele schei-
ding tussen wat theosofie in essentie
van ons vraagt en wat Krishnaji ons als
noodzakelijk voor ons aanraadt.

RB: Ik denk dat wij niet weten wat
theosofie is en dat wij niet weten waar
Krishnaji het over heeft en dat er
daarom moeilijkheden ontstaan. Het is
duidelijk wanneer wij contact maken
met mensen in de TS en met mensen
in de Krishnamurti Stichting die geen
leden zijn van onze vereniging, dat zij
een lijn volgen die Krishnaji zelf als
onjuist zou beschouwen. Wanneer je
het oppervlakkige namelijk verwart
met het essentiële ontstaat er vast en
zeker illusie en conflict. Net zoals wij
in de wetenschap hetzelfde kunnen
waarnemen als een golf en als een
deeltje, zien verschillende mensen ook
dingen anders, waardoor tegenstellin-
gen geschapen worden waar deze niet
echt zijn. Mensen laten zich meeslepen
door oppervlakkige verschillen en het
wordt moeilijk voor hen om zich be-
wust te blijven van het feit dat menin-
gen niet erg belangrijk zijn. Het is de
waarheid die belangrijk is.

PK: Maar onwetendheid als illusie of
beeldvorming is normaal bij de hele
mensheid. Wat maakt het dus voor ver-
schil of de onwetendheid van een mens
van de christelijke soort is of van de
Krishnamurti Stichting soort, of van de
theosofische soort? Het belang zit in
het doorbreken daarvan en er voorbij
streven, dus waarom zouden wij on-
derscheid maken?

RB: Wij denken dat er verschil is.
Iemand die een beetje geliefhebberd
heeft in Krishnamurti (ik gebruik dit
woord expres) heeft het gevoel dat hij
beter weet dan andere mensen wat de
waarheid is en wat geen waarheid is.

PK: Maar de waarheid is iets dat niet
gekend kan worden. Wij zeiden daar-
straks al dat de waarheid niet gekend
kan worden, zij kan niet beschreven
worden.

RB: Precies zo denken veel theoso-
fen dat zij weten wat theosofie is, of
wat de waarheid is. Het wordt een ma-
nier van dingen zeker stellen in ons
eigen leven. Dit belemmert dat wij vrij
zijn in het denkvermogen, over het
belang waarvan Krishnamurti herhaal-
delijk heeft gesproken. Veel theosofen
hebben ook gesproken over de nood-
zaak om volledig vrij te zijn om naar
iemand te luisteren, om in te zien dat
illusies ontstaan wanneer geloof aan
kracht wint.

PK: Het is buitengewoon belangrijk,
vind ik, om bewust te blijven van dit
gevaar in onszelf, omdat we fundamen-
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teel hetzelfde bewustzijn hebben als
ander mensen. Het menselijk bewust-
zijn heeft herhaaldelijk dezelfde fouten
gemaakt, of het nu is van de christenen
of de boeddhisten, de hindoes of de
theosofen of de mensen in de Krish-
namurti Stichtingen. Ik zie daarbij niet
al te veel verschil. Een man als Jezus
raakt iets heel dieps, wij weten niet hoe
hij dat doet. Hij stuit op een zeer diepe
staat van bewustzijn die gebaseerd is
op liefde, mededogen, of welk woord u
maar wilt gebruiken. Vanuit die staat
tracht hij die waarheid te communice-
ren en spreekt hij de woorden die
staan in de Bergrede. Zijn volgelingen
halen die waarheid echter neer, bou-
wen een kerk, een religie, waarbij ze
zeggen: dit moet u doen en dat mag u
niet doen. Bij de hindoes is het hetzelf-
de. Zij hebben de waarheid die tot uit-
drukking gebracht wordt in de Upanis-
hads of de Vedanta niet ontdekt. Zij
geven voortdurend verscheidene sim-
plistische voorstellingen, zonder in
contact te komen met de waarheid. We
zien hetzelfde in het boeddhisme; wat
er tegenwoordig gebeurt uit naam van
het boeddhisme is heel ver verwijderd
van de waarheid die de Boeddha ons
leerde. Wij moeten ons dus bewust
blijven van dit gevaar in onszelf, nu wij
het potentieel gezien hebben van alle
mensen ter wereld om de waarheid
neer te halen naar het vertrouwde en
zich dan te concentreren op het ver-
trouwde omdat dat gemakkelijk is. Het
wordt een ego- proces, waarbij men
ernaar streeft zich veilig te voelen. Het
denkbeeld dat we vooruitgang maken
geeft ons een goed gevoel. Het wordt
een barrière voor het waarnemen van
de waarheid, omdat onze energie nu
vervliegt in allerlei soorten oppervlak-
kige activiteiten, hetgeen helemaal
geen werkelijk zien is.

RB: Het is belangrijk ons te realise-
ren dat het pad zelf een metafoor is,
het verwijst niet werkelijk naar een pad
met een begin en een einde. Het heeft
geen begin omdat alles ertoe behoort
en het heeft geen einde. Ik word her-
innerd aan iets in de Mahatma Brieven
over de Meester K.H. (of men nu wel
of niet in de Meesters gelooft is hier
niet relevant). Hij gaat een soort sam-
adhi in, omdat hij een lange reis naar
binnen toe moet ondernemen en niet
gestoord mag worden op het fysieke
niveau. Er is een verwijzing daarnaar
in Licht op het Pad. Daar staat dat je,
wanneer je deze reis volbracht hebt en
alles wat van dierlijke aard is tot een
einde gekomen is, zult beseffen dat het
pad eindeloos voortgaat en steeds
verder gaat. Nu impliceert het denken
aan dat pad als iets dat zonder einde is,
op zichzelf een staat van zijn met een
vermogen tot onbeperkt leren, dat
niets te maken heeft met het verzame-
len van kennis van de gewone soort.

PK: Ik denk dat Krishnaji hetzelfde
heeft uitgedrukt in enigszins andere
woorden, wanneer hij zegt dat vrijheid
ligt aan het begin van leren, niet aan
het einde. Je begint namelijk niet te
leren zolang je waarnemingen ver-
wrongen worden door het ego proces,
door de individuele kleur die dit geeft
aan dat waarnemen; daarom kun je de
waarheid niet waarnemen. Als het
waarnemen van de waarheid dus leren
betekent, dan kan dat leren niet diep-
gaan totdat je vrij bent; maar die vrij-
heid is naar mijn mening niet een vast
punt dat bereikt dient te worden. De
mogelijkheid om de waarheid onver-
draaid waar te nemen bestaat altijd in
het menselijk bewustzijn. Daarom is
het zelfs mogelijk dat een geconditio-
neerd persoon een glimp van de waar-
heid te zien krijgt. Zelfs een zeer wre-
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de keizer als Ashoka kon een diep in-
zicht verwerven en volkomen veran-
deren na de Kalinga-oorlog bijvoor-
beeld. Het ego sluit alle vermogen tot
(het krijgen van) inzicht dus niet vol-
ledig uit.

RB: Daarom voel ik ook dat een
mens dit vermogen heeft voor zuiver
bewust zijn, waardoor hij een glimp
krijgt van het werkelijke, maar hij neigt
ertoe dat te vertalen in termen van het
oude, het hele patroon van zijn condi-
tionering, hetgeen het gekende is. Hij
moet zich loswerken uit die beperking
en waarnemen door zijn ware bewust-
zijn. Ik denk dat mensen zoals Krish-
naji geboren werden om menselijke
wezens uit de beperkte, geconditio-
neerde staat van individualiteit te ha-
len en te beseffen dat er iets veel gro-
ters, mooiers is wat zij missen, omdat
zij beperkt blijven tot de wereld van
hun eigen gedachten.

PK: Dit betekent voor mij dat het-
geen waartegen Krishnaji in opstand
kwam in 1929 of 1933, ergens in die
periode, niet de essentie van theosofie
was, maar de neiging tot verharding,
waarbij theosofie niet gezien werd als
een vraagstelling, maar als een of an-
dere nieuw geloofsvorm of een nieuwe
kennishoeveelheid die men aanvaardt,
zoals dat gebeurd was in alle andere
religies. Hij moet het gevaar daarvan
ingezien hebben en hij rebelleerde
daartegen, want hij wilde het terug-
brengen tot de zoektocht naar wat hij
noemde een religieus denkvermogen –
niet een christelijk denkvermogen of
een hindoe- denkvermogen: er bestaat
maar één religieus denkvermogen. Als
theosoof moest men aan alle opper-
vlakkige vormen voorbij gaan en stoten
op het ware religieuze denkvermogen
met wijsheid, liefde, mededogen, waar-

heid, schoonheid en het beëindigen
van alle geweld. Ik zou hier graag wil-
len aanhalen wat hij over het weten-
schappelijk denkvermogen en het re-
ligieuze denkvermogen zei. Hij zei: Het
religieuze denkvermogen kent geen ge-
loofsstellingen; het kent geen dogma’s;
het beweegt van feit naar feit en daarom
is het religieuze denkvermogen het we-
tenschappelijk denkvermogen. Maar het
wetenschappelijk denkvermogen is niet
het religieuze denkvermogen. Het religi-
euze denkvermogen omvat ook het we-
tenschappelijk denkvermogen, maar het
denkvermogen dat getraind is in de ken-
nis van wetenschap is niet een religieus
denkvermogen.

RB: Het ware theosofische denkver-
mogen is zowel wetenschappelijk als
religieus in die zin.

PK: Wij hoeven geen hekel te heb-
ben aan welke religie dan ook, of deze
te veroordelen of zoiets. Het is gewoon
een bijkomstig feit dat wij erin geboren
zijn. Er zitten goede dingen in, er zit-
ten oppervlakkige dingen in en er is
bijgeloof. Wij moeten verder gaan dan
dat. Ik hoef daartoe niet beperkt te
blijven, ik hoef er niet aan vast te blij-
ven zitten en het te verdedigen. Mis-
schien heeft het mij wel geholpen met
groeien toen ik een kind was, maar het
hoeft mij op geen enkele manier te be-
perken in mijn onderzoek naar wat
waar is en wat onwaar is.

RB: Een waarlijk theosofisch leven is
er dus een leven dat ons laat groeien in
waarheid en ons een steeds grotere
wijsheid laat ontdekken.

PK: Wij kunnen hier eindigen.
RB: Ja.

Uit: The Indian Theosophist,
juli-augustus 2008
Vertaling:  A.M.I.
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Kosmische evolutie
In zeven stanza’s, vertaald uit het Boek van Dzyan
STANZA IV

1. … LUISTERT, GIJ ZONEN VAN DE AARDE, NAAR UW LEERMEESTERS - DE
ZONEN VAN HET VUUR. WEET DAT ER NOCH EERSTE NOCH LAATSTE IS, WANT
ALLES IS ÉÉN GETAL, VOORTGEKOMEN UIT GEEN GETAL.

2. WEET WAT WIJ DIE AFSTAMMEN VAN DE OORSPRONKELIJKE ZEVEN, WIJ DIE
ZIJN GEBOREN UIT DE OORSPRONKELIJKE VLAM, VAN ONZE VADEREN HEBBEN
GELEERD ...

3. UIT DE UITSTRALING VAN LICHT - DE STRAAL VAN DE EEUWIGE DUISTERNIS
- SCHOTEN DE WEER ONTWAAKTE KRACHTEN DE RUIMTE IN; DE EEN UIT HET
EL, DE ZES EN DE VIJF. DAARNA DE DRIE, DE EEN, DE VIER , DE EEN, DE VIJF -
DE TWEEMAAL ZEVEN , HET GEHEEL. EN DIT ZIJN DE ESSENTIES, DE VLAMMEN,
DE ELEMENTEN, DE BOUWERS, DE GETALLEN, DE ARUPA. DE RUPA, EN DE
KRACHT VAN DE GODDELIJKE MENS - HET GEHEEL. EN UIT DE GODDELIJKE
MENS KWAMEN DE VORMEN VOORT EN DE VONKEN , DE HEILIGE DIEREN EN
DE BOODSCHAPPERS VAN DE HEILIGE VADEREN BINNEN DE GEHEILIGDE VIER.

4. DIT WAS HET LEGER VAN DE STEM - DE GODDELIJKE MOEDER VAN DE
ZEVEN. DE VONKEN VAN DE ZEVEN ZIJN ONDERWORPEN AAN EN DE DIENAREN
VAN DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, DE VIERDE , DE VIJFDE, DE ZESDE EN
DE ZEVENDE VAN DE ZEVEN. DEZE ‘VONKEN’ NOEMT MEN BOLLEN,
DRIEHOEKEN, KUBUSSEN , LIJNEN EN VORMGEVERS; WANT ZO IS DE EEUWIGE
NIDANA - DE OEAOHOO. DIE IS:
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5. ‘DUISTERNIS’, HET GRENZELOZE OF HET NIET- GETAL, ADI-NIDANA
SVÂBHÂVAT:

I. DE ADI- SANAT, HET GETAL, WANT HIJ IS ÉÉN.
II. DE STEM VAN HET WOORD , SVÂBHÂVAT , DE GETALLEN, WANT HIJ IS
EEN EN NEGEN.
III.  HET ‘VORMLOZE VIERKANT’.
EN DEZE DRIE, OMSLOTEN DOOR DE ZIJN DE HEILIGE VIER; EN DE TIEN

ZIJN HET ARUPA HEELAL. DAN KOMEN DE ‘ZONEN’, DE ZEVEN STRIJDERS, DE
ENE, DE WEGGELATEN ACHTSTE, EN ZIJN ADEM DIE DE LICHTMAKER IS.

6. DAN DE TWEEDE ZEVEN, DIE DE LIPIKA’S ZIJN, VOORTGEBRACHT DOOR DE
DRIE. DE VERSTOTEN ZOON IS ÉÉN. DE ‘ZOON-ZONNEN’ ZIJN TALLOOS.

(Uit H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, deel I,
Het ontstaan van de kosmos,

Theosophical University Press)
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De Stem van de Stilte:
de wereld achter het werk
deel 1
– Ingmar de Boer

In juli 2009 is het 120 jaar geleden
dat De Stem van de Stilte (hierna: de
Stem) geschreven werd. In augustus
1989 is een nummer van Theosofia

gewijd aan de Stem, bij de 100e ver-
jaardag van de uitgave van dit werk.
In dat nummer schreef Henk Spie-
renburg het artikel De Stem van de

Stilte: een onderzoek naar de bron-

nen, waarin hij inging op de denkwe-
reld van de Stem.1 Spierenburg zette
zich gedurende langere tijd met na-
me in om de theosofische literatuur
toegankelijk te houden voor komen-
de generaties van lezers. Hij was van
plan nog een tweede artikel te wij-
den aan de Stem, maar werd daar-
van weerhouden door zijn overlijden
in maart 2005, aan de indirecte ge-
volgen van een ongeval. Ik draag dit
artikel graag op aan zijn nagedach-
tenis.

Inleiding
H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is
een werk waarin krachtig geformuleer-
de aanwijzingen staan voor de reiziger
op het pad naar wijsheid.2 Het heeft
een grote poëtische kwaliteit. De boe-
ken en artikelen die over de Stem zijn
geschreven sinds zijn verschijnen, zijn
meestal “tekstuitleggingen” van de
Stem. Meer dan eens worden daarbij
de achtergronden van het werk verge-
ten, waardoor de interpretaties subjec-
tief van karakter kunnen zijn.

In de loop van de tijd zijn de heer-
sende opvattingen in de oriëntalistiek
(boeddhologie), zodanig voortgeschre-
den, dat het voor de lezer steeds moei-
lijker wordt het werk in zijn context te
zien. Veel van de oosterse termen die
in de Stem worden gebruikt zijn niet
terug te vinden in hedendaagse woor-
denboeken of studieboeken, waardoor
verbanden met moderne literatuur niet
gemakkelijk meer kunnen worden ge-
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legd. Ook de verspreiding van verschil-
lende vormen van boeddhisme in het
Westen heeft voor een begripsontwik-
keling gezorgd die het niet altijd mak-
kelijker maakt de terminologie uit
theosofische werken zoals de Stem
juist te interpreteren.

Als we voor het eerst kennismaken
met de Stem worden we al snel over-
voerd met deze grote hoeveelheid
technische termen uit ogenschijnlijk
zeer uiteenlopende context. We kun-
nen zelfs gemakkelijk de indruk krijgen
dat de vertaalster, H.P. Blavatsky
(hierna: HPB), met opzet de oosterse
begrippen zo heeft gekozen dat we het
werk niet onmiddellijk in verband kun-
nen brengen met één specifieke denk-
richting. Ze geeft in het voorwoord wel
veel aanwijzingen over de context van
de Stem, maar ook die zijn verre van
eenduidig. Een doel van dit artikel is
dus, de kluwen van termen enigszins te
ontrafelen, en heldere aanknopings-
punten te geven voor verdere studie
van de Stem. De zoektocht naar de
brontekst van de Stem, zoals Spieren-
burg die heeft ingezet, is daarvoor een
goede aanleiding.

Ik wil u dan nu meenemen in de
denkwereld van de Stem in dit artikel,
dat om praktische redenen bestaat uit
drie delen. In deel I bekijken we de
totstandkoming van de Stem en het
voorwoord, in een poging daaruit zo
goed mogelijk een beeld te constru-
eren van de oorsprong van de aforis-
men, zoals HPB die zelf heeft gegeven.
In deel II gaan we de herkomst na van
de in de Stem gebruikte technische
termen, en vormen we een beeld van
de denkwereld van de Stem. In deel III
proberen we verder aan de hand van
de analyse uit de twee eerste delen een
concreet idee te formuleren omtrent
de oorsprong van de Stem.

I. De totstandkoming van de Stem

De plaats van de Stem binnen het werk
van HPB

De Stem verschilt sterk van HPB’s
overige werk, niet alleen in stijl, maar
ook in de manier waarop de tekst tot
stand is gekomen. Haar belangrijkste
werk, De Geheime Leer, is op media-
mieke wijze geïnspireerd geschreven,
waarbij HPB hetzij ideeën hetzij beel-
den doorkreeg, die ze vervolgens in
haar eigen woorden opschreef.3 Haar
voornaamste bron was de Indiase ma-
hâtma die bekend geworden is als ma-
hâtma M. Voorin elk van de twee delen
staat een weergave van verzen uit het
Boek van Dzyan, met commentaar van
HPB. Deze verzen zijn geen woorde-
lijke vertaling van de oorspronkelijke
tekst, maar eerder een uitgebreide
parafrasering. De Stem daarentegen, is
volgens HPB een vertaling van drie
fragmenten uit het Boek der Gulden
Voorschriften. Dit boek zou afkomstig
zijn uit “dezelfde reeks” als het Boek
van Dzyan, dat op zijn beurt weer on-
derdeel is van de boeken van Kiu Te.
We kunnen ons hierbij natuurlijk een
hele reeks vragen stellen, zoals: waar is
het origineel van dat Boek der Gulden
Voorschriften? Wat is precies het boek
van Kiu Te? Kunnen we het ergens in
een bestaande kloosterbibliotheek
terugvinden? Uit welke van de ooster-
se talen die in de Stem voorkomen
heeft HPB de fragmenten eigenlijk
vertaald en hoe goed kende ze die
taal? enzovoort, enzovoort. Laten we
om te beginnen eens in detail gaan
kijken naar de totstandkoming van de
Stem.

Het schrijven van de Stem

De Stem is HPB’s laatste werk voor
haar overlijden. Ze schreef hoogst-
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waarschijnlijk het grootste gedeelte
van de tekst tijdens de bijna drie weken
van haar verblijf in Fontainebleau,
waar ze arriveerde op 5 juli 1889.4

Sinds enige tijd zijn er in brieven van
HPB aanwijzingen gevonden die erop
zouden wijzen dat een deel van de
tekst al bestond voor haar vertrek uit
Londen, haar toenmalige woonplaats.5

Deze brieven zelf zijn echter niet met
zekerheid nauwkeurig te dateren. De
noten zijn volgens Annie Besant niet in
Fontainebleau, maar achteraf geschre-
ven. Besant bezocht HPB in Fontaine-
bleau op 15 juli 1889, en trof haar aan
gedurende het vertalen van de Stem.
Ze schreef, aldus Besant, zonder een
origineel voor zich, in gestaag tempo,
uren achtereen aan de Stem, en liet de
tekst nadien lezen aan de aanwezigen.
Deze bleek te bestaan uit mooie poëti-
sche zinnen in “uitstekend Engels”.6

Er zijn volgens HPB allerlei versies
van het Boek van de Gulden Voor-
schriften in verschillende oosterse ta-
len, en in een mysterietaal, het Senzar.
De brontaal echter, waaruit HPB deze
verhandelingen heeft vertaald, was het
Telugu, een Zuidindiase taal. Dit
schrijft ze althans in een brief aan haar
nicht, Vera Jelihovsky. Waarom ze juist
uit deze taal zou hebben vertaald is
niet bekend. Uit de betreffende pas-
sage uit de brief blijkt wel, dat ze ver-
talen uit het Telugu niet zo’n bijzon-
dere prestatie vond:

Het zijn zeker grootse aforismen. Dat
kan ik zeggen, omdat je weet dat ik ze
niet zelf heb bedacht! Ik heb ze alleen
vertaald uit het Telugu, het oudste Zuid-
indiase dialect. Er zijn drie verhande-
lingen, over ethiek, en de ethische begin-
selen van de Mongoolse en Dravidische
mystici.7

We zouden dus kunnen veronderstel-
len dat ze een tamelijk goede beheer-

sing van het Telugu moet hebben ge-
had. Uit de geciteerde passage blijkt
ook, dat ze de tekst pas vertaalde bij
het samenstellen van de Stem en de
tekst dus uit het hoofd heeft geleerd in
de brontaal. Tijdens haar verblijf in
Fontainebleau zou ze deze dan vervol-
gens hebben vertaald in het Engels.
C.W. Leadbeater, die haar goed kende,
geeft echter aan dat het een bekend
gegeven was dat HPB geen enkele oos-
terse taal beheerste, behalve Arabisch.8

Ook de zin over de “Mongoolse en
Dravidische mystici” maakt het vraag-
stuk omtrent de brontekst bepaald niet
helderder.

Leadbeater meent dat ze de Stem
niet zou hebben vertaald, maar wellicht
doorgekregen “via het mentale
lichaam”. Op die manier komt wel de
betekenis door, maar de ontvanger
moet deze vervolgens nog in eigen
woorden weergeven, een techniek die
vooral toegepast zou zijn bij het schrij-
ven van De Geheime Leer. Een blik op
het manuscript van de Stem bevestigt
overigens dat het werk niet zonder
meer is vertaald. Ik zou dat misschien
nog eens kunnen uitwerken in een
toekomstig artikel in Theosofia. Zou
de Stem dan inderdaad, net als De
Geheime Leer, volgens een proces van
geïnspireerd schrijven tot stand zijn
gekomen?

In HPB, Tibet and Tulku beschrijft
Geoffrey Barborka een zevental ver-
schillende methoden van geïnspireerd
schrijven, die alle door HPB - soms
afwisselend - werden toegepast:
1. Descriptief schrijven
2. Via instructie
3. Gedicteerd, bijvoorbeeld via
helderhorendheid
4. Geleid via helderziendheid
5. Door psychometrie
6. Door precipitatie
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7. Door een proces dat vergelijkbaar is
met tulku (Tibetaans sprul sku, over-
schaduwing)9

Voor meer details over elk van deze
methoden zij verwezen naar dit bijzon-
dere werk van Barborka. Het manu-
script van de Stem is geschreven in
HPB’s eigen handschrift. Daardoor is
precipitatie als methode hier hoogst-
waarschijnlijk niet aan de orde. Evenzo
geldt dit voor overschaduwing. Gedic-
teerd schrijven is ook niet waarschijn-
lijk, gezien het feit dat er tijdens het
schrijven allerlei correcties zijn aange-
bracht, zoals we kunnen zien aan het
manuscript van de Stem. Ook descrip-
tief schrijven lijkt onwaarschijnlijk,
omdat daarbij haar eigen kennis over
het onderwerp primair zou zijn en dat
lijkt hier, zoals we hebben gezien, niet
het geval. Schrijven via instructie bete-
kent dat ze niet alleen zou zijn, of dat
ze briefjes kreeg, soms per post, soms
geprecipiteerd, van de mahâtma’s met
wie ze in contact stond. Uit het verslag
van Besant over hoe HPB bezig was
met schrijven aan de Stem kunnen we
opmaken dat dit toen niet het geval
was. Ze schreef “zonder een kopie”
voor zich. Iets vergelijkbaars geldt voor
het schrijven door psychometrie. In dat
geval is er een voorwerp waaraan in-
formatie wordt ontleend. Dan blijft van
deze zeven methoden alleen over,
schrijven geleid door helderziendheid,
als de voornaamste manier waarop de
Stem tot stand kan zijn gekomen. Dit is
de manier die ook Leadbeater aan-
geeft. HPB beschrijft in verband met
De Geheime Leer aan haar vriendin
Constance Wachtmeister hoe een der-
gelijk proces plaatsvindt:

Weet je, wat ik doe is het volgende. Ik
maak iets wat ik alleen kan beschrijven
als een soort vacuüm in de lucht voor

mij, en richt mijn blik en mijn wil erop,
en al snel komt scene voor scene langs
als de opeenvolgende beelden van een
kijkdoos, of, als ik een verwijzing nodig
heb of informatie uit een boek, concen-
treer ik mij, de astrale tegenhanger van
het boek verschijnt en ik neem eruit wat
ik nodig heb. Hoe beter ik mijn geest vrij
kan maken van afleidingen en fixaties,
hoe meer energie en concentratie er is,
hoe makkelijker me dit lukt.10

Leggen we ons neer bij het feit dat
de tekst van de Stem misschien geen
getrouwe vertaling is van welke bron-
tekst dan ook, dan hebben we hierin
misschien niet direct reden positief
gestemd te zijn over het terugvinden
van deze brontekst.

Datering en omvang van de brontekst
In het voorwoord van de Stem vinden
we het volgende:

Het Boek van de Gulden Voorschrif-
ten, waarvan sommige voor-Boeddhis-
tisch en andere van latere datum zijn,
bevat ongeveer negentig afzonderlijke
kleine verhandelingen. Hiervan leerde ik
er jaren geleden negenendertig uit het
hoofd. Om de rest te vertalen zou ik mijn
notities weer moeten raadplegen. Deze
liggen verspreid tussen een massa papie-
ren en aantekeningen die zich in de laat-
ste twintig jaar opgehoopt hebben en
nooit geordend zijn; het vertalen zou dus
zeker geen eenvoudig werk zijn.11

In deze passage uit het voorwoord
vinden we een aanwijzing omtrent de
datering van het Boek van de Gulden
Voorschriften. Uit de opmerking “som-
mige zijn voor-Boeddhistisch en ande-
re van latere datum” kunnen we destil-
leren dat het Boek van de Gulden Voor-
schriften zelf niet prehistorisch is, zoals
weleens wordt gedacht. Onder de boe-
ken van Kiu Te zijn volgens HPB wel
bijzonder oude geschriften (prehisto-

Theosofia 110/4 � augustus 2009 149



risch), en de boeken van Kiu Te zelf
zijn gebaseerd op een ouder werk, het
Boek van de Geheime Wijsheid van de
Wereld.12 Dat werk zou dateren van
ongeveer 4,5 miljoen jaar geleden,
maar dit moeten we wellicht niet let-
terlijk opvatten. Het Boek van de Gul-
den Voorschriften kunnen we dan plaat-
sen in een periode van bijvoorbeeld
meerdere eeuwen rond de 6e eeuw
voor Christus, dat wil zeggen rond het
leven van Gautama Boeddha. Verder
kunnen we uit het citaat opmaken, dat
de voorschriften niet alle afkomstig
zijn uit dezelfde tijd. Het gaat blijkbaar
om een compilatie, waarbij waarschijn-
lijk de voorschriften niet alle dezelfde
auteur zullen hebben.

Onderwerpen we deze passage ver-
der aan wat “close reading”, dan kun-
nen we zien, dat volgens HPB het Boek
van de Gulden Voorschriften bestaat uit
90 korte verhandelingen die ze waar-
schijnlijk allemaal, of ten minste 51
hiervan, in de periode 1869-1887 heeft
opgeschreven. Ten minste 39 van de
verhandelingen had ze van buiten ge-
leerd en deze 39 kende ze in 1889 nog
uit het hoofd. Deze laatste vormen het
basismateriaal voor de Stem. De perio-
de 1869-1887 wordt gemarkeerd door
de jaren waarin ze met mahâtma M.
door India en Tibet reisde, in 1868-
1870.13 Uit brieven van HPB is overi-
gens bekend dat M. inderdaad Telugu
kende en gebruikte in woord en ge-
schrift.14

We kunnen verder een globale in-
schatting maken van de omvang van
het Boek van de Gulden Voorschriften,
hetgeen ons kan helpen bij ons onder-
zoek naar de brontekst van de Stem.
De Stem bestaat uit in totaal 316 afo-
rismen, in 759 regels. Het complete
Boek moet dan ongeveer 316 / 39 × 90
= 729 aforismen tellen, of 759 / 39 ×

90 = 1751 regels. Zo komen we op een
zeer globaal geschatte grootte van tus-
sen de 700 en 1800 verzen.

De structuur van de Stem

In de Stem zijn drie ongeveer even
grote fragmenten opgenomen: al dan
niet geheel aaneengesloten stukken die
wellicht op drie verschillende plaatsen
uit het origineel zijn gekozen, met elk
een eigen thema. De korte verhande-
lingen waarover HPB in het voorwoord
spreekt, moeten ook elk een eigen
“subthema” hebben. Eén korte verhan-
deling moet gemiddeld 316 / 39 = 8
aforismen groot zijn.

Het zou wellicht mogelijk moeten
zijn, de 39 verschillende korte verhan-
delingen in de tekst te identificeren
door de aforismen in te delen in groep-
jes met elk een gemeenschappelijk the-
ma. Daarbij kunnen we in het achter-
hoofd houden dat één groepje gemid-
deld 8 aforismen groot is, en dat we in
totaal op 39 groepjes moeten uitko-
men. Het blijkt bij lezing dat veel van
deze korte verhandelingen gemakkelijk
te onderscheiden zijn. Ze hebben in-
derdaad meestal de vorm van een ver-
handeling, met een duidelijk centraal
thema en een zekere spanningsopbouw
met begin en eind. Elk van de verhan-
delingen zou moeten overeenkomen
met een aaneengesloten tekstgedeelte
(een korte verhandeling) in de veron-
derstelde brontekst, en de technische
termen die voorkomen in zo’n aaneen-
gesloten gedeelte, zullen begrippen
aanduiden die afkomstig zijn uit een-
zelfde context, eenzelfde denkrichting.
Systematisch werkend van de kleinst
mogelijke groepjes naar grotere, tot we
op 39 korte verhandelingen uitkomen,
komen we dan tot het volgende over-
zicht.
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In het tweede deel van dit artikel
kunnen we verder ingaan op de the-
ma’s en de herkomst van de gebruikte
technische termen, die we dan aan dit
overzicht kunnen toevoegen.
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Bewustzijn
voorbij de grenzen
bijna-doodervaringen in perspectief, deel 2

– Peter J. Smit

‘Eindeloos Bewustzijn’ is de titel van
het boek van Pim van Lommel over
bijna-doodervaringen (BDE). De
Vrije Universiteit te Amsterdam
wijdde er op 28 februari 2009 een
conferentie aan die inging op de
verhouding tussen bewustzijn en
materie en de rol die de hersenen
daar wel of niet in spelen. Van
Lommel’s inzichten raken nauw aan
theosofische leringen omtrent
bewustzijn en dood. De Oude
Wijsheid blijkt altijd weer een
nieuwe vorm te kunnen vinden. Dat
kwam ook naar voren bij de
bijdragen van anderen dan Van
Lommel op het congres. In dit artikel
kijken we naar de bijdragen van
huisarts Arie Bos en van de priester
Bastiaan Baan.

Film: BDE bij kinderen

Na de lezing van Van Bommel toonde
hij een indrukwekkende korte film
over kinderen die een BDE hadden
meegemaakt en daarover vertelden.
Het was ontroerend om te zien hoe de
kinderen, soms zoekend naar woorden,
ook zochten naar de betekenis van wat
zij hadden meegemaakt. Vanuit hun
ervaringen kwamen zij op ‘verklarin-
gen’ of implicaties van hun ervaringen.
De verschillende religieuze achter-
gronden van de kinderen (moslim,
christelijk, atheïstisch) maakte daarbij
niet veel uit. Deze kinderen bleken aan
hun BDE het besef te hebben overge-
houden dat er meer is dan een fysieke
werkelijkheid. Sommige kinderen be-
schreven het als een ‘geestelijke we-
reld’. Andere kinderen beschreven het
meer als een ‘van buiten de aarde weer
naar de aarde terugkeren’. Een enke-
ling sprak duidelijk over meerdere le-
vens.
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Arie Bos: verhouding tussen hersenen
en bewustzijn
Na de pauze bezocht ik de workshop
van de Amsterdamse antroposofische
huisarts Arie Bos. Bos schreef het
indrukwekkende boek “Hoe de stof de
geest kreeg, de evolutie van het ik”, een
boek waarvoor Van Lommel overigens
een voorwoord schreef. Het is in Theo-
sofia van februari 2009 besproken.

Bos bracht zijn publiek kort in her-
innering dat er nogal wat BDE’s be-
schreven zijn terwijl het EEG van die
persoon vlak was. Dat wil zeggen dat
er geen activiteit meer is aan te tonen
in de hersenschors. Toch beschrijven
degenen die BDE’s hebben gehad ach-
teraf bewuste ervaringen die plaats
moeten hebben gehad in juist die tijd.
Bos ging daarop in het kort in op de
bouw en de functies van de hersencen-
tra. Daarbij is de hippocampus van
groot belang, een relatief oud deel in
de hersenontwikkeling bij de mens. De
hippocampus wordt geacht een centra-
le rol te spelen in het klaar maken van
informatie voor opslag in het geheu-
gen. Toch is er op zijn minst één voor-
beeld van een BDE beschreven (bij

Pam Reynolds) waarbij we heel zeker
weten dat die hippocampus niet func-
tioneerde. Pam Reynolds kon echter
toch een BDE navertellen met gebeur-
tenissen die plaatsvonden midden in
haar operatie. Hoe kan dit in haar ge-
heugen zijn terechtgekomen? Vanuit
deze vraag ging Bos naar de vraag over
de rol van hersenen bij spirituele erva-
ringen.

Rol hersenen bij spirituele ervaringen
Bos grenst spirituele ervaringen af van
het gewone bewustzijn. In dat bewust-
zijn is altijd sprake van een lineair den-
ken: we denken niet veel dingen tege-
lijk, maar moeten alles na elkaar, in de
tijd, op een rijtje zetten, lineair dus.
We spreken ook lineair: woord na
woord en de meeste informatiedragers
(boeken, films en elektronica) bevatten
lineaire informatie. In de dagelijkse
werkelijkheid gebeuren processen ech-
ter vaak niet netjes na elkaar, maar te-
gelijkertijd. In de wetenschap halen we
die gebeurtenissen uit elkaar en bestu-
deren we ze als losse processen die li-
neair verlopen, waardoor we oorzaak
en gevolg kunnen onderscheiden. Als
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je logica en causaliteit wilt ontdekken,
kun je niet anders dan zo tewerk gaan.
Alleen is het niet zo dat we daarmee
de natuur en de werkelijkheid volko-
men en volledig recht doen. Dan leg-
gen we onze beperkingen als het ware
op aan de natuur, de natuur die zich in
gehelen, holistisch, aan ons voordoet.
Het lineaire hersenbewustzijn legt dus
beperkingen op aan de waarnemingen
om ons heen. Wanneer je nu getuige-
nissen van spirituele ervaringen bestu-
deert, bijvoorbeeld de ‘unio mystica’-
ervaringen (mystieke ervaring van ver-
smeltende eenwording met de hoogste
werkelijkheid) van mystici, dan valt op
dat die ervaringen vaak als een over-
weldigend simultaan bestaan van alles
overziende inzichten wordt beschre-
ven: ”Opeens begreep ik hoe de wereld
in elkaar zit, ondervond ik alles als
eenheid, als licht en liefde”. Mensen
met BDE’s spreken ook vaak in dit
soort van zinnen. Dit ‘simultane’ ka-
rakter van het bewustzijn is er de reden
van dat dergelijke ervaringen vaak niet
bevredigend kunnen worden geformu-
leerd. In die zin is een BDE een onbe-
holpen verslag van iets waarvoor geen
woorden zijn. Dat geldt dus ook voor
spirituele ervaringen. Dit soort erva-
ringen heeft vaak een talent tot gevolg
om dingen te weten die je logischer-
wijze niet zou kunnen weten: helder-
ziendheid of intuïtie, een soort van
weten waar geen lineair denken aan
vooraf gaat. Bos gaf daarop een aantal
voorbeelden van goed gedocumenteer-
de gevallen waarin kennis niet op een
normale (lineaire) manier lijkt te zijn
verkregen (zoals mensen die uit het
hoofd onwaarschijnlijke wiskundige
prestaties leveren; mensen zonder pi-
ano-opleiding die, na één keer een in-
gewikkeld muziekstuk te hebben ge-
hoord, het op een piano kunnen repro-

duceren; een rekenaar die sommen als
veelkleurige landschappen ziet, met de
uitkomst als een gekleurde heuvel
waarvan hij de waarde onmiddellijk
weet, hij rekent dus niet, maar de uit-
komst wordt hem ‘geschonken’; men-
sen die, soms jaren tevoren, in een ge-
dicht beschrijven wat er met hun –
soms nog niet eens geboren – kind zal
gebeuren; personen die over de om-
standigheden van hun eigen dood ver-
halen; componisten die hun meester-
werken als één geheel hoorden en ‘het
alleen maar hoefden op te schrijven’).
Ook bepaalde wetenschappelijke ont-
dekkingen kunnen zo tot stand komen,
op een moment dat de wetenschapper
er met zijn (lineaire) hoofd niet hele-
maal bij is, bijvoorbeeld tijdens het
dommelen bij een kachel. Descartes
vond zo zijn ‘wetenschappelijke metho-
de’ en Mendelejev het periodiek sys-
teem. In al die gevallen kregen zij die
bewustzijnsinhouden niet in doordach-
te stappen, maar in één keer als een
geheel door.

Verhoogd bewustzijn

Er zijn beschrijvingen van verhoogd
bewustzijn waarin wel degelijk allerlei
gedachten naast elkaar en tegelijkertijd
worden ervaren, zoals bijvoorbeeld het
zogenaamde levenspanorama dat men-
sen met een BDE soms rapporteren.
Als je de BDE’s in je beschouwingen
betrekt, wordt duidelijk dat de fysieke
hersenen gedurende die ervaring in elk
geval zwaar gehandicapt zijn: ze krij-
gen te weinig zuurstof en kunnen geen
activiteiten meer ontplooien.  Veel
mensen die een BDE hadden blijken
dingen te weten die ze niet zouden
kunnen weten, of het nu gaat om de
gebeurtenissen om hen heen tijdens
hun coma, ontdekkingen van familie-
geheimen of een ‘voorschouw’ op din-
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gen die nog moeten gebeuren. Het lijkt
haast of ‘normaal, gezond en wakker’
functionerende hersenen het krijgen
van dit soort ervaringen in de weg
staat.

Andere bewustzijnstoestanden waar-
bij de linker hersenhelft (waar ons li-
neaire denken zetelt) veel minder
wordt aangesproken dan de rechter
hersenhelft, treden op bij intensieve
meditatie, intensief gebed en bij mys-
tieke ervaringen. Bos beschreef daarop
het onderzoek van de Canadese neuro-
wetenschapper Mario Beauregard die
karmelietessen, die ooit een mystieke
ervaring (unio mystica) hadden mee-
gemaakt tijdens hun contemplatie of
gebed, met hersenscans heeft onder-
zocht. Die unio mystica heeft veel weg
van de ervaringen die sommige BDE-
ers ook meldden: een gevoel van op-
genomen zijn in een alomvattende be-
langeloze liefde en eenheid met het
universum of met God. De nonnen
hadden hem gewaarschuwd dat zo’n
ervaring een vorm van ‘genade’ is die
niet zomaar kan worden opgeroepen.
Allereerst vroeg hij hun (als controle-
situatie) om een willekeurig moment
uit hun leven op te roepen. Daarna
vroeg hij de nonnen om het gevoel van
het moment dat zij een unio mystica
meemaakten zo levendig mogelijk op
te roepen. Naderhand meldden de
meesten dat ze de werkelijke unio mys-
tica nogmaals hadden beleefd. In dat
laatste geval vond Beauregard – in te-
genstelling tot de controlesituatie –
verhoogde activiteit in de meeste cen-
tra van de rechter hersenhelft.

De hersenen als filter?

Welke rol spelen de twee hersenhelf-
ten in ons bewustzijn? Jill Bolte Taylor
is een hersenwetenschapper aan de
universiteit van Indiana in de Verenig-

de Staten. Zij kreeg ooit zelf een be-
roerte: geruime tijd viel haar linker
hersenhelft uit door een hersenbloe-
ding. Zij kon tijdens de vier uur dat die
gebeurtenis duurde, dankzij haar me-
dische kennis, precies volgen tot hoe-
ver de uitval voerde. Zij merkte, toen
ze begreep dat zij om hulp moest bel-
len, dat ze gedachten en telefoonnum-
mers niet meer kon verwoorden. Tege-
lijk merkte ze dat haar innerlijke dia-
loog, het innerlijke gesprek, stopte.
Wat zij vervolgens ondervond lijkt gek
genoeg precies op de unio mystica zo-
als die net omschreven werd. In het
algemeen is de linker hersenhelft bij
mensen dominant: vaak is deze groter
en de meeste mensen zijn rechtshan-
dig. De linker hersenhelft verzorgt,
zoals bekend, de rechter lichaamshelft.
De hersenbloeding van Jill strekte zich
gelukkig niet uit tot het frontale gebied
dat zich onmiddellijk achter het voor-
hoofd bevindt. Dat gebied regelt de
controle op motivatie, denken en ge-
drag en remt onze impulsiviteit. De
linker hersenhelft is vooral betrokken
bij bewustzijn dat onder woorden ge-
bracht kan worden, zoals gedachten
over verleden en toekomst. Onze in-
nerlijke dialoog, die zolang we wakker
zijn nooit lijkt te stoppen, hebben we
aan deze hersenhelft te danken: het
categoriseert en onderscheidt onze
begrippen en gedachten. We danken er
onze wetenschap aan, de kennis die we
kunnen verwerven door logisch rede-
neren. De rechter hersenhelft is be-
trokken bij de waarneming van ruimte
en het bewustzijn van het ‘nu’. Het
levert geen bijdrage aan het onder-
scheiden van dingen en het levert een
bijdrage aan het gevoel dat alles ver-
bonden is als een groot geheel. Voor
creativiteit gebruiken we waarschijnlijk
de rechter hersenhelft.
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BDE’s suggereren dat we deel kun-
nen hebben aan een veel groter be-
wustzijn dan we gewoonlijk hebben, op
voorwaarde dat de hersenen niet of
nauwelijks meer functioneren. Het lijkt
dus of de hersenen normaliter een be-
lemmering opwerpen voor dit soort
van ervaringen. Anderzijds hebben we
de hersenen nodig om deze kennis te
kunnen verwoorden. Mensen met uit-
stekend functionerende hersenen kun-
nen ook deel hebben aan dat grotere
bewustzijn, zoals bijvoorbeeld de hier-
boven beschreven karmelietessen  van
Beauregard.

Spirituele implicaties
Jill Bolte Taylor is hersteld. Dat duur-
de acht jaar. Na tien jaar kon zij erover
schrijven (haar boek heet ‘A stroke of
Insight’, het is vertaald als ‘Onverwacht
Inzicht’, Utrecht/Antwerpen, 2008). Ze
beschikt nu weer over de functies van
haar linker hersenhelft, wat een ge-
mengd genoegen blijkt te zijn. Sinds-
dien weet ze namelijk ook weer wat
negativiteit is, hoe zij super- kritisch
over mensen en over zichzelf kan oor-
delen. Nu zij heeft ervaren welke rol
haar linker hersenhelft daarin speelt,
heeft ze zichzelf geleerd om, zoals ze
dat noemt ‘op haar rechter hersenhelft
te focussen’. Hoe doet ze dat? Door
haar innerlijke dialoog, waarin ook
haar te kritische oordelen en andere
vormen van negativiteit worden uit-
gespeeld, stil te leggen. Dat doet zij
door innerlijke stil te zijn, of zich juist
te concentreren op een gedachte, een
klank, een zin, een beeld, wat dan ook.
Dan komt ze weer in staat van éénheid
met het universum. Zonder het maken
van onderscheid is er geen negativiteit,
maar alleen verbondenheid en liefde.
Zij heeft gemerkt dat dan ook haar
intuïtieve vermogens de kans krijgen,

die vermogens die voorbij de logica
gaan.

Het alomvattende bewustzijn, de
geestelijke wereld, spreekt wel degelijk
voortdurend tot ons. We horen dat niet
omdat we niet luisteren, we praten er
met onze innerlijke dialoog steeds
doorheen. Je kunt het vergelijken met
de zon: die schijnt altijd, maar ons da-
gelijks kletsende bewustzijn schuift er
als een wolk voor.

De technieken om de innerlijke dia-
loog stil te leggen zijn herkenbaar. Ver-
schillende meditatiemethoden maken
daar al sinds jaar en dag gebruik van,
sommige door stil te zijn, andere door
concentratie.

De conclusie dat spirituele ervarin-
gen ‘veroorzaakt’ worden door de
rechter hersenhelft is echter te kort
door de bocht. Hoe zou de rechterher-
senhelft bijvoorbeeld dingen kunnen
weten die het niet kan weten? Er is
voldoende reden om te veronderstellen
dat de relatie tussen hersenen en be-
wustzijn minder eenvoudig is dan in de
neurowetenschappen wordt gedacht.
Er zijn hersenonderzoekers die veron-
derstellen dat het gezamenlijke elek-
trische en magnetische veld rond de
hersenen een rol speelt als ‘informatie-
veld’. Het hart kent ook zo’n veld en
dat is meetbaar in het hele lichaam.
Elke cel blijkt ook een veld te bezitten.
Het hele lichaam heeft kortom een
veld dat bestaat uit fotonen (lichtdeel-
tjes met elektromagnetische straling)
en biofotonen (lichtdeeltjes die door
gezond weefsel worden uitgestraald),
een dynamisch veld dat alle dynami-
sche informatie van een levend orga-
nisme bevat. Dit veld verdwijnt uit-
eindelijk bij de dood, het lost op. Als
we nu eens aannemen dat dit informa-
tieveld ook de geheugeninhoud bevat,
in plaats van dat dat alleen in de fy-
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sieke hersenen wordt opgeslagen, dan
kunnen we vermoeden dat dit veld bij
een BDE zijn vaste verbinding met het
lichaam even verliest, maar bij een
BDE is dit niet definitief, want het
komt kennelijk weer terug wanneer
iemand bijkomt uit een BDE. Wan-
neer dat veld kennelijk wél verbonden
bleef met het bewustzijn tijdens de
BDE, dus in de staat dat het bewust-
zijn kennelijk niet meer met het li-
chaam was verbonden, kunnen de
ervaringen die in die toestand werden
opgedaan zonder tussenkomst van
hersenen (en de hippocampus) in het
geheugen terechtkomen.

Beide hersenhelften zijn nodig
Zit het kritische bewustzijn van de lin-
ker hersenhelft ons in de weg? Zonder
dit bewustzijn was er nooit sprake ge-
weest van een menselijke cultuur of
wetenschap, al is het wel mogelijk dat
tijdens het begin ervan – tijdens de
steentijd – de taal, en dus de linker
hersenhelft, nog niet zo’n grote rol
speelde. De mens moest het toen
vooral nog van de rechter hemisfeer
hebben. De ontwikkeling van die her-
senhelft wordt gedemonstreerd door
het onbegrijpelijk hoge niveau van de
grotschilderingen in Altamira en Las-
caux. Die schilderingen laten niet zo-
zeer de details alswel, het wezen van
de afgebeelde dieren zien. De eerste
menselijke kennisverwerving was dus
hoogstwaarschijnlijk intuïtief. Dat is
ook de manier waarop kinderen leren,
en in geen enkele levensfase wordt
zoveel geleerd als in de kindertijd. Dat
gebeurt zonder noemenswaardige taal,
zonder enig besef van logica en zonder
kritisch vermogen. De eerste mensen
hadden waarschijnlijk een bewustzijn
dat we nu ‘helderziend’ zouden noe-
men, maar dat soort helderziendheid is

passé. Onze hersenen zitten nu anders
in elkaar. Wanneer we onze intuïtieve
kennis willen leren vergroten, kunnen
we niet om onze linkerhersenhelft
heen. We willen nu begrijpen wat er
gebeurt, het op kunnen schrijven en
lezen.

Bastiaan Baan: Belevenissen met
bestervenissen

De laatste spreker op de conferentie
was de geestelijke Bastiaan Baan,
priester in de Christengemeenschap.
Zijn  voordracht was getiteld: Beleve-
nissen met bestervenissen. Dagelijks het
sterven voorbereiden, hoe doe je dat?
Baan ontwikkelde zijn betoog op een
bijna meditatieve wijze en daardoor
was het een prachtig einde van deze
conferentie.

Het levenseinde is vaak het medische
‘stiefkindje’. Doodgaan is niet populair
bij artsen, die zich nu eenmaal liever
bezighouden met de levenden. Baan
wees erop dat wij mensen ons collectief
vastklampen aan het leven. Deze con-
ferentie gaf echter alle gelegenheid om
eens stil te staan bij wat sterven is, en
dus ook bij wat leven is.

Het levenseinde is onvermijdbaar

Vroeg of laat zullen we allemaal ster-
ven. Het klassieke verstopspelletje
werkt dan niet meer, dat verstopspel-
letje dat er van uitgaat dat zolang ‘ik er
ben de dood er niet is’. Baan wees kort
op het boek Wat een onzin van Herman
de Regt en Hans Dooremalen die alles
wat met BDE te maken heeft naar het
rijk der hallucinaties verwijzen en een
BDE serieus nemen als een ‘echte’
hallucinatie. Baan wees erop dat je met
die ‘wat een onzin’ houding niet bij
stervenden hoeft aan te komen. Ster-
venden leven vaak al in het besef van
een andere werkelijkheid dan de fysiek
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waarneembare en wetenschappelijke
theorieën hebben weinig relevantie
aan een sterfbed.

Uit de eerdere inhoud van het con-
gres bleek al dat de ervaring van een
patiënt die terugkeert van een BDE
leert dat die ervaring veel werkelijker
voelt dan de zogenaamde werkelijk-
heid.

Bij het begeleiden van stervenden is
‘empathie’ dan ook de eerste voor-
waarde. Dat betekent niet dat je alles
voor zoete koek hoeft aan te nemen,
maar wel dat je als begeleider een on-
derzoekende houding kunt opbrengen,
met onbevangenheid en onbevooroor-
deeldheid. Dat is overigens ook de
enige echte grondhouding voor weten-
schap: verwondering, vragen stellen
met een open geest.

Leer te sterven
Van BDE’s kwam Baan te spreken
over vingeroefeningen voor het ster-
ven. Daarbij gaat het niet alleen om
belevenissen, maar ook om ‘besterve-
nissen’, niet alleen om levenskunst,
maar ook om de kunst om te sterven.
Dat we zullen sterven is een waarheid

als een koe. Hoe we zullen sterven, dat
is de vraag. Er is een wereld van ver-
schil tussen doodservaringen van bij-
voorbeeld de apostel Paulus (‘Ik sterf
elke dag’) en keizer Tiberius (‘Ik voel
mij elke dag meer te gronde gaan’). Al
vervalt onze uiterlijke mens ook, dood
en dood zijn niet hetzelfde. In de oud-
heid was de ‘ars moriendi’, de stervens-
kunst, een kunst die werd beoefend
door de meest voortreffelijke denkers
en wetenschappers van alle culturen, in
het bijzonder bij de Griekse en Ro-
meinse filosofen en later in het Euro-
pese humanisme.

Aan de hand van Seneca illustreerde
Baan hoe aan het begin van onze jaar-
telling een nauwe verbinding werd ge-
legd tussen ‘Mens durf te leven’ (ars vi-
vendi) en ‘mens durf te sterven’ (ars
moriendi). Zijn motto was: je leeft
slecht als je niet goed kunt sterven.
Wat is nu die goede dood van Seneca?
Als je scheepje averij heeft opgelopen
(je ziek bent geworden of tegenslagen
in het leven moet meemaken), met
gescheurde zeilen en kapotte tuigage
met kunst en vliegwerk op koers
gehouden moet worden, dan gaat het
om de echte stuurmanskunst in het
leven. Het stuurmanswerk van het ho-
gere Ik van de mens. We denken al te
vaak dat we het leven in de hand heb-
ben, maar het leven heeft ons in de
hand. Het enige wat ik zelf in de hand
kan nemen, is Ik-Zelf, maar dan wel
met levenslang oefenen!

Plato noemde de filosofie al als de
discipline die nadenkt over de dood en
daar als het ware vingeroefeningen
voor wil zijn. Seneca zei het zo: Dat
bewerkstelligt de filosofie: van aangezicht
tot aangezicht met de dood blijmoedig te
zijn; dapper en zonder angst in iedere
toestand van het lichaam, hoewel het
lichaam het begeeft.
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Baan herinnerde ons eraan hoe een
discussie over of de menselijke geest
onafhankelijk van het lichaam kan be-
staan voor Seneca onzinnig zou zijn.
De geest IS vrij van het lichaam. We
hebben een lichaam, maar we zijn een
bewustzijn. Seneca heeft een leven
lang geoefend. In plaats van zich met
zijn lichaam te vereenzelvigen, leerde
hij lichaamsvrij te denken. Ook Eras-
mus was een vertegenwoordiger van
deze levenslange ‘meditatio mortis’, dit
leren sterven bij het leven. In vele
godsdiensten, ook in de christelijke, is
de voorbereiding op de dood, op het
sterven, het hoogtepunt van het stre-
ven.

In de 20e en hopelijk in de 21e eeuw
waren er denkers en schrijvers die te-
vens ‘doodskunstenaars’ waren. Een
recente poging is te vinden in de ro-
man van Sally Nicholls: Als je onster-
felijk wordt, een kinderboek over ster-
ven van een kind waarin zij vraagt:
“Waarom branden de mensen niet van
nieuwsgierigheid om te weten hoe het
is om te sterven?’. De psychiater Vik-
tor Frankl, overlevende van de Shoah/
Holocaust, probeerde te leven wat hij
leerde. Het ging hem daarbij niet om
theorievorming, maar om het winnen

van inzicht uit de confrontaties met de
dood, op een plaats waar de dood
alomtegenwoordig was. Frankl werd in
het concentratiekamp alles afgenomen,
behalve de laatste menselijke vrijheid,
namelijk de vrijheid om zelf te
besluiten hoe je je instelt: in de
zinloosheid in staat te zijn om datgene
wat je meemaakt zin te geven. Ook als
iets geen zin heeft, kun je proberen om
het zin te geven. Pijn is zinloos, lijden
is zinloos, sterven is zinloos – totdat wij
er zin aan géven.

De zoektocht naar zingeving is één
van de beste vingeroefeningen voor het
sterven.
Baan  citeerde de woorden van een
stokoude bekende, Lieve Lita!
Ook als een wens niet wordt vervuld
Heeft dat zijn diepste reden
Heb lief – en heb geduld
Wees met je lot in vrede
Totdat je op een nacht, misschien
De zin ervan kunt zien.

Baan eindigde zijn voordracht door
ons aan te raden om (voor het te laat
is!) zo spoedig mogelijk te beginnen:
niet langer de dood negeren, maar de
dood accepteren, de dood respecteren,
sterven leren!
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Wanneer het Zelf gevonden is,
wanneer een mens, hoe onvolmaakt ook, zijn

eenheid met het Hoogste beseft,
wanneer hij werkelijk de banden van het hart

begint te verbreken, dan gaat hij zich,
in zijn zoeken naar bevrijding,

richten op het welzijn van de wereld.

Annie Besant



Leven na leven
– Els Rijneker

Zijn zij vergeten – of hebben zij nooit

geweten, dat hij die de sleutels tot de

geheimen van de Dood in handen
heeft, de sleutels van het Leven bezit

(KH tegen A.P. Sinnett, brief 65,
chronologisch 136 van De Mahatma
Brieven, blz.405).

Het thema van deze bijeenkomsten is
Leven na leven. De vraag ‘wat is leven?’
ligt voor de hand en is moeilijk te be-
antwoorden. H.P. Blavatsky (HPB)
schreef: Wat is leven? Honderden van de
meest filosofische denkers, zeer veel vak-
kundige artsen hebben zichzelf vergeefs
deze vraag gesteld (Collected Writings
VIII, p. 240, in het artikel The Science
of Life, de wetenschap van het leven, in
Lucifer, november 1887). De zin uit de
bekende aanroep tot eenheid, geschre-
ven door Annie Besant, kan misschien
licht op deze vraag werpen: O verbor-
gen leven, trillend in elk atoom …Leven,
zoals ik het begrijp verwijst naar dit
immanente Ene, dat polsklopt in ieder
aspect van de natuur, het ene leven;
broederschap verwijst naar deze een-
heid van leven.

Theosofie geeft aan dat er geen dode
materie is, maar voor ons mensen lijkt
leven, het stoffelijke leven, altijd ver-
bonden te zijn met dood, als de twee
zijden van de medaille van onze manif-
estatie. Het enige dat absoluut zeker is
als we worden geboren, is het gegeven
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dat we allemaal vroeger of later zullen
sterven. Als planten of bomen dood
gaan kunnen we dat min of meer snel
accepteren als vaststaande feiten, maar
als onze geliefden sterven geeft dat
emoties van verlating, zich afgesneden,
angstig, verloren en soms intens ver-
drietig voelen. Een begrip van wat
blijft leven en wat afsterft (zie het ci-
taat van KH hierboven) kan hierbij
helpen. HPB stelt duidelijk: Elk mole-
cuul van de levende organen heeft de
kiem van dood in zich en begint te ster-
ven zodra het geboren is, opdat het op-
volgende molecuul zal leven, om daarna

op zijn beurt te sterven (Collected Writ-
ings VIII p. 240). Bovendien kunnen we
in elke Theosophist en ook in onze
Theosofia lezen: Zij (theosofie) geeft de
dood haar juiste plek, als een steeds te-
rugkerende gebeurtenis die de poort
opent naar een voller en stralender be-
staan in een leven dat geen einde heeft.

We kunnen de zevenvoudige opbouw
van de planeet en van de mens en de
toestanden na de dood nader onder-
zoeken. Zo kunnen we secties VI, VII,
VIII en IX in De Sleutel tot Theosofie
bestuderen. Of the zogenaamde deva-
chan- brief in De Mahatma Brieven
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(brief 16, chronologisch 68) die gaat
over de toestand die de mens tussen
incarnaties binnentreedt. Verder biedt
onder andere Geoffrey Farthing een
heldere uitleg in zijn boek When We
Die; Exploring The Great Beyond (Als
we doodgaan, een onderzoek van het
hiernamaals). Met name de schema’s
op p. 23 ‘de samenstelling van de mens’
en op p. 65 ‘de toestanden en proces-
sen na de dood’ zijn zeer interessant
(zie de diagrammen bij dit artikel).

De dood van het fysieke lichaam zou
beschouwd kunnen worden als het ver-
wisselen van kleding, waarbij het ene
leven optreedt als een soort spiritueel
acteur die zijn rollen op het ene na het
andere podium speelt en hierna tel-
kens zijn kostuums achter laat. Het ene
leven gaat altijd door, met steeds nieu-
we lichamen, waarbij de tijdelijke ma-
nifestaties sterven en oplossen in de
natuurrijken van waaruit zij zijn opge-
bouwd, opkomst, bloei en verval: de
wet van periodiciteit in actie.

De zevenvoudige samenstelling kan
ook een verduidelijking bieden voor
wat betreft onze wereld van gedachten
en emoties, van ons zogenaamde per-
soonlijke niveau, en van ons ware doel
om door de poort te gaan naar een vol-
ler en stralender bestaan in een leven dat
geen einde heeft. Wij hebben als mens-
heid de mogelijkheden om oorzaken
en gevolgen te onderzoeken, om ons
bewustzijn te verwijden door de aan-
dacht te richten op het universele. Dit
is het regeneratieve aspect van de in-
nerlijke revolutie die het denken zui-
vert, het aspect van transcendentie, het
‘pad’, of misschien juist het ‘land zon-
der paden’ dat Krishnamurti noemde.

Juist deze transcendentie heeft alles
te maken met het thema van deze bij-
eenkomsten Leven na leven. In het da-
gelijks leven leiden prikkels via de

zintuigen tot activiteit in de hersenen,
tot waarnemingen, gedachten, gevoe-
lens van aantrekking en afstoting, tot
herinneringen van zaken die we koes-
teren en graag herhaald willen zien en
tot herinneringen aan zaken die stress
en angst oproepen, met andere woor-
den dingen die we zo snel mogelijk wil-
len vergeten. Relaties en vooral con-
flicten bieden dagelijks mogelijkheden
te over en dagen ons uit om onze ge-
dachten, emoties, verborgen motieven
en gehechtheden te onderzoeken, te
herkennen en eventueel te ontmaske-
ren.

Theosofie geeft aan dat de broeder-
schap van ons eerste doeleinde Het
vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht,
kaste of huidskleur eenvoudigweg een
feit in de natuur is. Het ene leven komt
immers in elk atoom, in elk schepsel
tot uiting, we maken allemaal deel uit
van deze levensgolf in de natuur op
deze planeet aarde, die zo groot is als
een speldenknop in één van de vele
melkwegstelsels. In ons dagelijkse den-
ken zijn we zo gewend aan afgeschei-
den denken, aan indelen in ‘ik’ en ‘jij’.
We kunnen uit deze schijnbare tegen-
stelling komen door onze handelingen
met de verborgen motieven hierachter
te onderzoeken. Zelfs als we in ons
hele leven maar één van deze illusies
kunnen doorbreken, kan dit een grote
bijdrage aan het geheel leveren, want
alles is met elkaar verbonden. Regene-
ratie van de mens (en het Latijnse
woord ‘mens’ betekent denken!) is niet
voor niets de titel van een seminar met
onze president Radha Burnier!
Regeneratie houdt deze innerlijke
omwenteling in, van denken vanuit de
persoonlijkheid naar de universele
niveaus van altruïsme. De mens heeft
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de mogelijkheden om aantrekking en
afstoting te gaan waarnemen, om de
boeien los te maken van gehechtheid
aan persoonlijke herinneringen.
Conditioneringen kunnen worden
ingezien en losgelaten. Er werd laatst
gesproken over het theosofische LSD
dat we als medicijn zouden moeten
nemen: Look, See and Drop (vrij
vertaald: onderzoek, kom tot inzicht en
laat het los). Dit kan ons denken on-
middellijk bevrijden van een vooroor-
deel en kan ons leren om tegen elke
situatie aan te kijken alsof deze gloed-
nieuw is.

Leven na leven betekent volgens mij
ook dit nieuwe leven, na de dood van
illusie na illusie. Laten we dus de moed
hebben om uit onze herinneringen van
het verleden te stappen en ook niet te
belanden in de valkuil van hoop en
vrees voor de toekomst. Laten we ge-
woonweg zo goed mogelijk leven als
we maar kunnen, hier en nu, op dit
moment, in het eeuwigdurende nu.
Misschien is het troostrijk dat we dit
ieder moment opnieuw mogen pro-
beren, Try!, en dat dit doorgaat, Leven
na leven, Leven na leven…
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Spiritualiteit: een levenswijze
– A. Jayaprakash

Spiritualiteit is een term die zo vaak
gebruikt wordt, dat de betekenis er-
van vaak verkeerd begrepen wordt.
Het wordt vaak verward met religie
en met alles wat valt onder het be-
grip religie. Net als een munt die
veel gebruikt en afgesleten is verliest
spiritualiteit zijn waarde. Ook religie
is een verkeerd begrepen term. Zij
wordt verbonden met ritualen, con-
venties, vergaderingen of plaatsen
van verering. ‘Religie’ betekent
‘reünie’. Het is de reünie van de ziel
met het ultieme, waar geen dualiteit
bestaat: er is geen dit en dat, hier en
daar, gisteren en morgen.

Woorden in elke taal ondergaan ver-
andering tot ze uiteindelijk precies het
tegenovergestelde betekenen van wat
zij vroeger vertegenwoordigden. Zo
denken wij tegenwoordig bij het woord
‘religie’ niet aan reünie of eenheid,
maar aan met elkaar wedijverende par-
tijen die niet weten tegen wie of wat zij
vechten.

Spiritualiteit in haar eenvoudigste
vorm is de constante zoektocht naar
god. Het is een levenswijze. Het is
geen kledingstuk dat men bij gelegen-
heid aan- en uittrekt. Jammer genoeg
is spiritualiteit geslonken tot sporadi-
sche devotie aan god; of liever, de
mensen nemen wat zijzelf hebben te-
ruggebracht tot hun definitie van spiri-
tualiteit, bijvoorbeeld een gelofte doen
voor veertig dagen en tijdelijk afzien
van het eten van vlees, seks en het
drinken van wijn, met de bedoeling een
afgelegen tempel te bezoeken, om
vervolgens weer terug te gaan naar af.
Na de voorgeschreven dagen is er op
sommige plaatsen zelfs een rituaal van
het ‘verbreken van de gelofte’ en het
met hernieuwde energie hervatten van
de opgegeven pleziertjes! Het oude
spreekwoord ‘geloftes zijn er om ge-
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broken te worden’ wordt dan een feit.
De goddelijke pauze is maar een spo-
radische episode in het algemene dra-
ma des levens. De mens stelt zich ech-
ter tevreden door zich te verbeelden
dat god tevreden over hem is vanwege
zijn boetedoening van veertig dagen.
Boete gedaan te hebben met het pret-
tige vooruitzicht dit te kunnen beëin-
digen is één ding, maar het is een
gotspe te veronderstellen dat god daar
tevreden over is. Zou het bestaan van
god op het spel staan zonder de gebe-
den, het eerbetoon en de boetedoening
van de mens? God snakt er niet naar
verafgood of geprezen te worden. Hij-
zelf heeft de antropomorfische god
niet geschapen, maar wij. God is noch
een concreet wezen, noch bevindt hij
zich op een vaste plaats. In de Gita
zegt de heer Krshna: ‘O Arjuna, God
zetelt in de harten van alle wezens.’ Wij
zijn dus dwazen om hem buiten (ons-
zelf) te zoeken. Wij volgen zinloze
praktijken, niet zozeer omdat wij daar-
in enige inherente waarheid herken-
nen, maar omdat zij generaties lang
overgeleverd zijn.

Jammer genoeg kunnen wij ons god
niet eenvoudigweg voorstellen, omdat
ons denkvermogen zo geraffineerd is!
Wij verwachten dat hij rechtstreeks uit
de hemel voor ons landt met al zijn
attributen om ons te komen redden. Er
bestaat een verhaal om dit te illustre-
ren: er was eens een man door plotse-
linge overstromingen ingesloten op
een eiland. Hij bad tot god om red-
ding. Er kwam een boot langs varen en
hem werd gevraagd aan boord te ko-
men. Hij verwierp het aanbod en zei
dat hij volkomen vertrouwde op god.
De vloed kwam op en de voeten van de
man raakten onder water terwijl hij
doorging met bidden. Toen kwam er
een schip langs het eiland en de kapi-

tein vroeg de geïsoleerde man om aan
boord te komen. De man weigerde
weer en zei dat de genadige god hem
op één of andere manier wel zou red-
den. Het water steeg verder en nu
stond de man tot zijn nek in het water.
Toen vloog er een helikopter over die
de schade opnam die veroorzaakt was
door de overstroming. De piloot liet
een touw zakken zodat de man het kon
pakken en naar boven klimmen. De
man weigerde en herhaalde zijn geloof
in gods macht om hem te redden. Al
gauw verdronk de man. Toen hij in de
andere wereld kwam, vroeg hij god
waarom hij zijn gebeden niet verhoord
had. God antwoordde: ‘Ik kwam bij u
met een boot, een schip en zelfs met een
helikopter. Ik heb mijn best gedaan om u
te redden. Het was dwaas van u om uzelf
te verdrinken.’

Wat wij aan het doen zijn is niet zo-
veel anders: wij wachten op een heilige
of een avatar om ons te redden en wij
citeren heilige teksten om ons geloof
of ongeloof te illustreren. Wij zeggen
dat geschreven staat in de Gita dat
‘wanneer deugd afneemt en ondeugd en
ongerechtigheid de wereld regeren, dan
incarneer ik (Krishna) om de slechten te
vernietigen en opnieuw rechtvaardigheid
in te stellen’. Maar voor het gemak
vergeten we dat er in diezelfde Gita
staat geschreven dat men zijn eigen
ziel geestelijk moet verheffen (uddha-
ret atmanam atmana). Ons wordt aan-
geraden het zelf te verheffen door het
Zelf, en als wij onverschillig blijven,
lopen wij misschien het risico geteld te
worden onder de slechten en zullen we
vernietigd worden wanneer Hij komt.
Dus laten wij niet wachten tot het te
laat is.

Men zegt wel dat wanneer twee men-
sen elkaar tegenkomen, er in feite zes
personen aanwezig zijn: de twee die zij
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zelf denken dat zij zijn; de twee die zij
denken dat de ander is; en de twee zo-
als zij werkelijk zijn. Spiritualiteit is
een bewustzijn dat de notie van twee
verschillende personen opheft en het
besef dat zij één en dezelfde zijn. En
als dat zo is, dan is er geen vraag van
‘ieder die de ander ontmoet’. Als allen
beseffen dat zij één zijn, borrelen lief-
de en hulpvaardigheid even natuurlijk
omhoog als de boom blaadjes doet uit-
botten. Dan kan men elkaar niet haten
aangezien men, door dat te doen, zich-
zelf haat.

Spiritualiteit is de natuurlijke stand
van zaken en men moet binnenin zich
kijken, niet buiten zichzelf, om dit te
bereiken. De simpele natuurlijke staat
kan slechts gekend worden op een
simpele natuurlijke manier. Ritualen
zijn niet verkeerd of nutteloos, maar zij
zijn slechts een stap op weg naar spiri-
tualiteit. Gehecht blijven aan zulke
dingen is als het bouwen van een huis
op een brug. De brug is bedoeld om de
rivier over te steken, niet om erop te
wonen. Als men gaat picknicken, kan
men van het landschap genieten, maar
men gaat zich daar niet vestigen. Spiri-
tualiteit is geen stagnatie, maar con-
stante evolutie.

Wanneer wij iets lezen, vinden wij de
letters, woorden en interpunctie niet
irreëel, maar accepteren wij alleen het
idee dat overgebracht wordt als reëel,
want het eerstgenoemde leidt ons tot
het laatstgenoemde. Op dezelfde ma-
nier kunnen het mysterie van de we-
reld en van ons eigen zelf niet wegge-
wuifd worden als illusoire verschijn-
selen. Wij moeten de wereld liefheb-
ben, hem omhelzen, want bevrijding
komt daardoor, niet daarbuiten. Zoals
Confucius het formuleerde: ‘Velen zoe-
ken het geluk hoger dan de mens; ande-
ren lager. Maar geluk staat op dezelfde

hoogte als de mens.’ De meest simpele
vragen zijn vaak de diepste: Wie bent
u? Waar komt u vandaan? Waar gaat u
heen? Een Chinese filosoof van de
T’ang dynastie droomde dat hij een
vlinder was en daarna was hij er nooit
meer zeker van dat hij geen vlinder
was die ervan droomde een Chinese
filosoof te zijn! Kunnen wij er zeker
van zijn wie we eigenlijk zijn?

Spiritualiteit is een evolutie van de
wereld binnenin ons, zodat hij de hele
buitenwereld omvat. Dan raken we
niet verstrikt in de uiterlijke wereld.
Onze waarnemingen van de uiterlijke
wereld laten indrukken achter op het
denkvermogen die verdere waarnemin-
gen beïnvloeden. Als we iemand zien,
stoppen we hem of haar in een bepaal-
de categorie en aanvaarden we niet de
mogelijkheid dat hij tot een andere
categorie kan gaan behoren. Een goe-
de of slechte relatie is het gevolg. Al-
dus geeft onze opinie of iemand goed
of slecht is geen aanwijzing over het
karakter van die persoon, maar alleen
over onze waarneming van die per-
soon. Als de wereld dus niet verandert,
is dat niet omdat hij niet in staat is te
veranderen, maar omdat wij niet toe-
staan dat hij verandert.

Spiritualiteit vraagt om ‘de-familia-
risatie’ (familiarize = vertrouwd,
bekend maken) waardoor het
denkvermogen gereinigd wordt en wij
zien wat de wereld werkelijk is. Wij
nemen hem opnieuw waar, wij zien
alles met de verwondering en het ont-
zag van het eerste gezicht. Dan kunnen
wij niet verveeld raken met iets of
iemand, noch vrezen wij de dood.

Spiritualiteit verwerven betekent niet
het elimineren van de ellende en het
verdriet van het tijdelijk bestaan, maar
het wegnemen van de oorzaken van dit
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verdriet die alleen maar het gevolg zijn
van voorbije indrukken.

Het is een misvatting dat spirituali-
teit tegengesteld is aan het materiële
leven; in feite gaat zij samen met het
materiële leven, maar er moet even-
wicht bestaan tussen deze twee. Zij zijn
als de twee vleugels van een vogel, die
alleen kan vliegen met twee vleugels.

Zo moeten ook, in onze voortgang
naar verwerkelijking, de wereld
binnenin ons en die buiten ons niet
langer met elkaar in tegenspraak zijn.
Ze zijn allebei een verenigde manier
om tot goddelijkheid te komen.

Uit: The Theosophist, juni 2004
Vertaling: A.M.I.
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Doordat we het contact met de natuur verloren
hebben, richten we ons vanzelfsprekend meer op het

ontwikkelen van onze intellectuele vermogens. We
lezen een massa boeken, bezoeken een massa musea
en concerten, kijken naar de televisie en hebben vele

andere vermaken. We halen eindeloos andermans
ideeën aan en denken en praten veel over kunst.

… Er is een verhaal over een godsdienstleraar, die
gewend was elke morgen zijn leerlingen toe te

spreken. Op een morgen klom hij op zijn platform en
wilde juist beginnen, toen een vogeltje op de

vensterbank kwam zitten en begon te zingen dat het
een lieve lust was. Toen hield het op en vloog weg, en

de leraar zei: ‘De preek van hedenmorgen is
geëindigd.’

Uit: J. Krishnamurti, Laat het verleden los



Jiddu Krishnamurti
1895 – 1986

Jiddu Krishnamurti werd ge-
boren op 11 mei 1895, vol-
gens de Indiase tijdbereke-
ning waarbij een dag begint
om 4 uur in de morgen. Naar
westerse berekening viel de
geboorte op 12 mei 1895 om
12.30. De geboorte vond
plaats in Mandanapalle, een
bergstadje tussen Madras (nu
Chennai) en Bangalore.

Krishnamurti werd gebo-
ren als het achtste kind van
Jiddu Narianiah en Sanjee-
vamma. Jiddu Narianiah was
belastingambtenaar bij het
Britse gouvernement.  Het
brahmaanse gezin sprak Tel-
ugu en leefde strikt vegeta-
risch. Narianiah was lid van
de Theosophical Society en
Sanjeevamma was een aan-
hanger van Sri Krishna naar
wie ze haar achtste kind ver-
noemde. Sri Krishna wordt
zelf gezien als een achtste
kind. Sanjeevamma beviel in
de zogenaamde ‘puja’ kamer
van haar huis. Die kamer is
het heilige hart van het huis,
gereserveerd voor gebed, en
men gaat er niet binnen dan
na gebaad te hebben en in
schone kleren; dood en ge-
boorte horen er niet thuis.
Maar Sanjeevamma had bij-
zondere gevoelens over haar
achtste kind en ze wilde be-
vallen in de zuiverste kamer
van haar huis. De astroloog
die direct na de geboorte de
horoscoop trok voorspelde
dat de baby eens een groot
man zou zijn. Maar Krishna-
murti was een zwak kind dat
leed aan malaria en neusbloe-
dingen. Dat gaf aanleiding tot

thuis blijven van school en bij
zijn moeder zijn, met wie hij
een hechte band had. Hij ging
niet graag naar school omdat
hij gezien werd als een dro-
mer en hij kreeg veel straf.
Uren kon hij bezig zijn met
het observeren van vogels,
mieren, bomen en bloemen
en hij kwam geregeld thuis
zonder zijn lei, griffel en boe-
ken, omdat hij die weer eens
weggegeven had aan een arm
kind. Toen Krishnamurti elf
jaar was stierf Sanjeevamma,
in 1905. Haar dood had grote
gevolgen voor de kinderen.
Het werd nog triester toen
Narianiah in 1907 verplicht
gepensioneerd werd door
het koloniale bestuur, op 52
jarige leeftijd met behoud van
de helft van zijn salaris. Na-
rianiah vroeg aan Annie Be-
sant of er misschien werk
voor hem lag op het hoofd-
kantoor in Adyar. Hij legde
haar uit dat zijn oudste doch-
ter was getrouwd en dat hij
als weduwnaar moest zorgen
voor zijn vier nog levende
zonen die tussen de 15 en 5
jaar oud waren. Annie Besant
wees zijn verzoek af, omdat
de dichtsbijzijnde school voor
de kinderen 6 km ver van
Adyar lag. Narianiah, lid van
de Theosophical Society
sinds 1882, hield aan en uit-
eindelijk kreeg hij aan het
einde van 1908 een baan als
assistent-secretaris op het
hoofdkantoor van de Society.
Er bleek geen huis beschik-
baar op het theosofische
landgoed en het gezin werd
gehuisvest in een huisje even
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J. Krishnamurti groeide op
in de nabijheid en onder de
hoede van onder andere
Leadbeater, Besant, Arun-
dale en Jinarajadasa. Hij
werd gezien als het nieuwe
‘voertuig’ voor de wereld-
leraar en werd daartoe
getraind.

Later nam hij afstand van
de rol die hem was toebe-
dacht. Hij gaf zijn leringen
op basis van zijn diepe gees-
telijk inzicht door zijn bui-
tengewone ervaringen. Hij
zei: ‘Mijn enige zorg is het
totale, ongeconditioneerde
vrij maken van de mens’.

Hij richtte scholen op in
India, Engeland en in de
Verenigde Staten. Zijn
voordrachten werden in veel
talen en in veel landen
gepubliceerd.
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buiten het hek. De twee
middelste kinderen, Krish-
namurti (hierna ook Krishna)
en Nitya, 14 en 11 jaar oud,
waren op elkaar aangewezen
omdat hun oudste broer
naar het Presidency College
in Madras ging en hun jong-
ste broertje Sadanand van vijf
fysiek en mentaal niet in or-
de was. Krishna en Nitya be-
zochten de Pennathur Subra-
manian High School in Myla-
pore. Krishna onderging de
school als een straf omdat hij
bijna ieder dag met de stok
kreeg vanwege zijn traag-
heid, maar zijn broertje
Nitya gold als erg knap.

Begin 1909 kwam Charles
W. Leadbeater terug naar
Adyar, op verzoek van Annie
Besant. Sinds 1906 reisde hij
in Europa en Amerika. Annie
Besant en Leadbeater zoch-
ten in die tijd een ‘voertuig’
voor de wereldleraar, de
Heer Maitreya. Zij namen
aan dat die wereldleraar
spoedig weer in een mense-
lijke vorm op aarde zou ver-
schijnen, zoals hij dat 2000
jaar geleden gedaan zou heb-
ben in het lichaam van Jezus,
en dáárvoor in het lichaam
van Sri Krishna. Leadbeater
zag Krishna en Nitya spelen
op het strand van Adyar en
hij was verbaasd over de zui-
vere aura van Krishna die hij
helderziend waarnam. Hij
koos hem als ‘voertuig’ voor
de wereldleraar. Krishna en
Nitya werden van school ge-
nomen. Zij kregen onder-
richt van Leadbeater, van zijn
secretaris Ernest Wood, van

de Nederlander Johan van
Manen en van Subrah-
manyam Aiyer, een vriend
van Narianiah.

Leadbeater nam ook de
verantwoordelijkheid voor
de ‘occulte’ training van
Krishna op zich. Annie Be-
sant was niet betrokken bij
de ontdekking van Krishna-
murti. Ze was in die tijd in
het buitenland. Op 17 no-
vember 1909 kwam ze terug
in Adyar en ze werd het
eens met Leadbeater over
de keus van Krishnamurti als
het toekomstige voertuig
voor de wereldleraar. In
1910 kreeg zij van Narianiah
toestemming om wettelijk
voogd te worden van de
beide jongens, Krishna en
Nitya. In 1912 ontstonden er
moeilijkheden over de voog-
dij, omdat Narianiah eiste
dat zijn zonen niet in aanra-
king zouden komen met
Leadbeater. Annie Besant
won echter het door Naria-
niah aangespannen proces
en zij behield de voogdij.

In 1910 werd in Benares
(nu Varanasi) ‘de orde van
de ster’ opgericht om de
wereld voor te bereiden op
de komst van de wereldle-
raar. Besant en Leadbeater
werden de beschermers van
de orde en Krishnamurti
werd het hoofd. In mei 1911
gingen de jongens met Annie
Besant en George Arundale
voor zes maanden naar En-
geland om te wennen aan
het klimaat en aan de Engel-
se maatschappij. Van 1912
tot 1920 verbleven ze weer

in Engeland met als leraren
George Arundale en C. Jina-
rajadasa. Zij werden klaarge-
stoomd voor de universiteit.
Nitya, die rechten studeerde,
bleek een briljante student,
maar Krishna zakte voor zijn
examens. Hij kreeg van Annie
Besant toestemming om naar
Frankrijk te gaan waar hij
Frans studeerde. Hij voelde
zich gelukkiger in Frankrijk,
waar hij werd opgevangen
door de families Blech en
Manziarly. In 1921 bleek dat
Nitya aan tuberculose leed
en tot aan zijn dood in no-
vember 1925 was Krishna
zeer betrokken bij de ziekte
van zijn broer.

In 1921 gaf Baron van Pal-
landt zijn kasteel en landgoed
Eerde in Ommen, Neder-
land, cadeau aan de orde van
de ster. Tot 1929 hadden er
op dit landgoed bijeenkom-
sten plaats van de orde van
de ster. Terwijl Nitya kuurde
in Villars in de Zwitserse Al-
pen, ging Krishna naar Ne-
derland voor de overdracht
van Eerde. Hij stopte in Am-
sterdam waar hij een Ameri-
kaans meisje ontmoette, He-
len Knothe. Zij was een
nichtje van de Nederlandse
Corry Dijkgraaf die verte-
genwoordigster was van de
orde van de ster in Neder-
land. Krishnamurti werd ver-
liefd op Helen Knothe. In
1922 gingen de broers naar
Sydney waar Leadbeater was
gaan wonen als bisschop van
de Vrij-Katholieke Kerk.
Maar Nitya werd weer ziek
en er werd besloten om naar
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Zwitserland terug te keren,
via San Francisco. Daar bood
een theosoof hun een bunga-
low aan in Ojai Valley bij San-
ta Barbara in Californië. De
bungalow lag op 475 meter
hoogte in een klimaat dat
zeer geschikt was voor tu-
berculosepatiënten. De bun-
galow en 4 hectare land wer-
den aangekocht voor de
broers. Nitya werd beter,
maar tijdens een verblijf in In-
dia in1924 stak zijn ziekte
weer de kop op en zij gingen
terug naar Ojai. Annie Besant
stond er op dat Krishna naar
Adyar zou komen voor de
jubileumconventie van 1925.
Krishna wilde Nitya niet ver-
laten, maar Leadbeater en
anderen verzekerden hem
dat Nitya onmisbaar was
voor zijn werk en dat er niets
zou gebeuren. Helaas, toen
het schip waarop ze naar In-
dia voeren het Suez Kanaal
bereikte, kwam het telegram
met daarin het nieuws van
Nitya’s dood. Krishna was
totaal gebroken. Zijn hele
levensfilosofie en vertrouwen
in Leadbeater en zijn gedach-
tegoed stortte in. Hij be-
greep dat hij op zichzelf
moest terugvallen. Anderen
kunnen je niet vertellen hoe
jij en je leven er geestelijk
voorstaan. Een nieuwe ont-
wikkeling begon.

Sinds 1922 onderging
Krishnamurti een proces
waar anderen getuige van
waren. Zelf zei hij dat het te
maken had met het raken
van die compassie die elk
verdriet en lijden heelt. Het

proces was fysiek zeer pijn-
lijk, vooral in zijn hoofd.
Leadbeater schreef aan Annie
Besant dat hij niet begreep
waarom Krishna zo’n vrese-
lijke fysieke pijn moest lijden,
terwijl zijn brahmaanse li-
chaam al zo zuiver was en
minder voorbereiding nodig
zou moeten hebben dan een
Europees lichaam.

In augustus1929, tijdens
een bijeenkomst van de orde
van de ster, sprak Krishna-
murti de beroemd geworden
woorden: Waarheid is een
land zonder paden en je kunt
waarheid niet benaderen via
een pad, een religie of een sek-
te. Dat is mijn volle en onge-
conditoneerde overtuiging. Als
je dat begrijpt zul je zien dat
het onmogelijk is om een ge-
loof te organiseren. Een geloof
is een individuele zaak en je
kunt het niet organiseren en
dat moet je ook niet doen. Als
je het wel doet gaat het dood,
het wordt gekristalliseerd; het
wordt blind geloof, een sekte,
een religie opgelegd aan ande-
ren.

Hij sloot af met de woor-
den: Twee jaar lang denk ik
hierover na, rustig, zorgvuldig
en geduldig en ik heb nu het
besluit genomen de orde op te
heffen. Jullie kunnen andere
organisaties oprichten en
iemand anders verwachten.
Dat is niet mijn zaak, ook niet
het bouwen van nieuwe hokjes
(cages) en nieuwe versieringen
voor die hokjes. Mijn enige
zorg is het totale, ongecondi-
tioneerde vrij maken van de
mens.

Hierna werden kasteel
Eerde en al de aan de orde
van de ster geschonken be-
zittingen in Australië terugge-
geven aan de donoren. Lead-
beater zei dat het mis was
gegaan met de komst van de
wereldleraar; Jinarajadasa en
Arundale zeiden dat ze er
nooit in hadden geloofd. Tij-
dens de conventie  van 1929
in Adyar waren zij vijandig en
Krishnamurti nam afstand en
heeft in 1930 zijn lidmaat-
schap van de Theosophical
Society opgezegd. Krishna-
murti en Annie Besant bleven
elkaar trouw; zij begreep
hem wel en hij zag haar vier
maanden voor haar dood in
1933 voor het laatst. Tussen
1933 en 1939 reisde Krishna-
murti verschillende keren
naar India, maar na de dood
van Annie Besant, toen
George Arundale internatio-
naal president werd, was hij
niet meer welkom in Adyar.
Zevenenveertig jaar kwam hij
er niet meer terug, maar er
waren overal leden die zijn
boodschap hadden begrepen
en hem trouw bleven, ook in
Adyar, zoals de familie van Sri
Ram. Toen zijn dochter Ra-
dha Burnier kandidaat stond
voor het internationale pre-
sidentschap in 1980 beloofde
Krishnamurti haar dat hij, als
zij zou winnen, terug zou
komen naar Adyar. Ze won
en van 3 november 1980 tot
aan zijn dood in 1986 wan-
delde hij, als hij in Madras
was, met Radha op het
strand van Adyar.
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In 1939 werd in Ojai, Cali-
fornië een stichting opgericht
met de naam: Krishnamurti
Writings Inc.(KWI), de voor-
loper van de latere Krishna-
murti Foundation. Toen brak
de wereldoorlog uit die
Krishnamurti uitzat in Ojai.
Twee maanden nadat India
onafhankelijk werd in 1947
ging Krishnamurti terug naar
zijn geboorteland. Later zou
hij zeggen: ‘Full awakening
came in India in 1947-1948’:
totale bewustwording kwam
in India in 1947-1948.

Het pijnlijke proces ging
ondertussen door. Pupul
Jayakar beschrijft het in haar
boek: Krishnamurti, a Biogra-
phy. Van 28 mei tot 20 juni in
1948 waren Pupul Jayakar en
haar zuster Nandini getuige
van een zeer intense ingreep
in het fysieke proces. Krish-
namurti had extreme pijn in
zijn nek, in de kruin van zijn
hoofd en in zijn ruggegraat.
Hij zei: ‘Zij maken de herse-
nen schoon, totaal,  ze worden
leeg gemaakt’. (Jayakar p.125)
Als het proces in werking
was leek het lichaam een
schil en had het een kinder-
lijke stem, totdat het gevuld
werd met een grote aanwe-
zigheid. Krishnamurti zat dan
rechtop met gesloten ogen.
Het was alsof zijn lichaam
groeide en de kamer vulde.
Er heerste een tastbare pul-
serende stilte en een immen-
se kracht stroomde de kamer
binnen. In die staat had de
stem volume en diepte.
Pupul Jayakar vroeg aan

Krishnamurti wat het was dat
gebruik maakte van zijn li-
chaam, was het Maitreya?
Maar er kwam geen ant-
woord. Toen vroeg ze: ‘Is dat
waar we getuige van zijn het
eerste geestelijke denkvermo-
gen dat totaal en volledig func-
tioneert?’ Het antwoord was:
‘Waarschijnlijk’ (Jayakar 132).

In 1961, in Gstaad in Zwit-
serland, maakte Vanda Scara-
velli aantekeningen over het
proces.

De pijn was weg. De bui-
tengewone staten van be-
wustzijn kwamen op tijdens
zijn wandelingen of als hij
wakker werd na zijn slaap.
Vanda Scaravelli voelde de
immense bijzondere energie
die zich in en rondom Krish-
namurti manifesteerde. Hij
ging door met zijn voor-
drachten en gesprekken, er
was geen verschil meer tus-
sen zijn mystieke ervaringen
en zijn dagelijkse leven. Hij
zei er over: ‘Het lijkt alsof de
geest de wijde ruimte overziet
en de oneindige verte, alsof de
geest zich uitstrekt zonder
einde en achter en verder dan
de geest is iets dat alle dingen
in zich heeft’ (Jayakar p.196).

In 1981 zei Krishnamurti:
‘Zijn we in staat het hersen-
brein zo uit te dagen dat we
uit kunnen vinden of het de
mogelijkheid, de energie, de wil
en de passie heeft om het
steeds doorgaande proces van
denken vanuit het verleden af
te breken zodat door het
beëindigen van dat proces de
hersencellen een verandering

kunnen ondergaan, een trans-
formatie? Tijdens een totaal
inzicht in de hele beweging van
het bewustzijn, ondergaan de
activiteiten en structuren van
de hersenen een verandering,
de hersenen ontdekken iets
nieuws, een nieuw organisme
ontstaat dat een nieuwe func-
tie heeft. Om bij liefde te kun-
nen komen moet de hele
stroom van het bewustzijn op-
houden. Het einde van droef-
heid en leedwezen is het begin
van compassie’ (Jayakar p.411
– 413).

Zestig jaar lang, na het op-
heffen van de orde van de
ster, reisde Krishnamurti
over de wereld. Zijn lezingen
en gesprekken werden en
worden gepubliceerd in
meer dan vijftig boeken en in
veel talen. Hij richtte scholen
op in India, Engeland en in de
Verenigde Staten. Zijn lerin-
gen zijn gebaseerd op zijn
diepe geestelijke inzicht door
zijn buitengewone ervarin-
gen.

FvI
Bronnen:
Mary Lutyens: The Life and
Death of Krishnamurti.  Rider
1991;
Pupul Jayakar Krishnamurti, a
Biography.  Harper & Row 1986;
Aryal Sanat: The Inner Life of
Krishnamurti. Quest 1999,
Nederlandse editie: UTVN
2005;
Theosophical Encyclopedia TPH
Philippines 2006

De foto in deze rubriek is van
Mark Edwards, Londen.
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Plannen voor aanbouw
weg over terrein Adyar

Op onze website staat het
bericht Proposed Elevated
Adyar Corridor, met Neder-
landse vertaling. Leden van
wie het mailadres bij ons
bekend was ontvingen dit
ook elektronisch.

Het bestuur van Tamil
Nadu is namelijk bezig met
uitbreiding van het wegennet
rondom het gebied van ons
internationaal hoofdkwartier
in Adyar. Een gedeelte zal
volgens de planning over het
terrein gaan, met als alter-
natief een lus over de rivier
de Adyar.
Op www.tnudf.com, onder
‘Notice Board’, zijn details
over dit onderwerp te
bekijken.

C.V.K. Maithreya, President
van de Madras Theosophical
Federation & Theosophical
Order of Service, Chennai
Region, doet een dringende
oproep aan de internationale
gemeenschap en aan allen die
de TS een warm hart toe-
dragen om te reageren naar
kranten, media en een ver-
tegenwoordiger van het be-
stuur van Tamil Nadu, met
het doel om de weg niet over
het terrein te laten lopen,
maar om te kijken naar het
alternatief van de weg over
de rivier. Voor suggesties ter
onderbouwing van deze
protesten verwijzen wij naar
(de Engelstalige versie van)
het bericht op
www.theosofie.nl.
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Agenda Nederland

augustus 2009
27-30 Naarden, silent retreat

Steps to Spiritual Realisa-
tion met Trân-Thi-Kim-
Diêu (Engelstalig)

november 2009
14 en 15 najaarsweekend

TVN

Agenda buitenland

augustus 2009
1 Nottingham (Verenigd

Koninkrijk), Engelse
zomerschool, Spiritual
Awareness in the 21st
Century

De nationale studiegroepen
vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.

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

Wist u dat ... de laatste zeven jaargangen van Theosofia integraal op onze website
te lezen zijn? Kijk op  http://www.theosofie.nl/tijdschrift/index.htm .

Als je jezelf niet vergelijkt met een
ander zul je zijn die je bent. …

Het trachten iemand anders te evenaren,
of gelijk te worden aan je ideaal,
is een van de hoofdoorzaken van

tegenstrijdigheid, verwarring en conflict.

Uit: J. Krishnamurti,
Laat het verleden los
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Agenda loges en centra

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

september 2009

Arnhem
7  Opening van het seizoen,

voor leden
21 Theosofische grondbegin-

selen, cursus, Ronald
Engelse

28 Ledenvergadering, alleen
voor leden

Amsterdam
19 Wat is theosofie? lezing,

Ans Vermolen
29 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, studieavond
Den Haag
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

14 Opening van het seizoen,
voor leden, Wim Leys

21 Heilig sensualisme in De
berg van licht (Couperus),
lezing, Caroline de
Westenholz

28 Leven en werk van HPB,
lezing, Els Rijneker

Haarlem
12 Mogelijkheid tot bezich-

tiging Vrij-Katholieke Kerk
Bloemendaal

13 Idem als 12; concert door
Gregoriaans koor

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?

16 De eenheid van de we-
reldreligies (1), lezing,
Wim Leys

23 De eenheid van de we-
reldreligies (2), lezing,
Wim Leys

Naarden
8 Opening met pot-luck

dinner in St. Michael’s
House

8 Kabbalah, lezing, Kees
Voorhoeve

22 Licht op het Pad, studie,
Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe
22 Opening van het werkjaar

oktober 2009

Arnhem
5 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

12 Swedenborg, lezing, dhr.
Wagenaar

19Theosofische grondbe-
ginselen, cursus, Ronald
Engelse

26 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk

Amsterdam
10 Waarom een theosofische

vereniging? lezing, Fay van
Ierlant

27 De Yoga Sutra’s van
Patanjali, studieavond

Den Haag
3 Inleiding in de theosofie,

beginnerscursus, Wim
Leys

5 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

10 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

10 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

12 Louis Couperus en het
Corpus Hermeticum,
lezing, Maarten Klein

17 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, Wim
Leys

19 Gespreksavond
26 De Stem van de Stilte,

studieavond, Ronald
Engelse

31 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, W. Leys

Haarlem
21 Engelen, lezing, Mark

Metselaar
Leeuwarden
12 Regeneratie van de Mens

van Radha Burnier,
studiemiddag in Drachten

26 Regeneratie van de Mens
van Radha Burnier,
studiemiddag in Drachten

Naarden
11 De westerse gnosis,

lezing, Elly Kooijman
20 Licht op het Pad, studie,

Femmie Liezenga
Utrecht
2 De Meesters, bijzondere

mensen, lezing, Floris
Methorst

16 Wat is Theosofie, lezing,
Wim van Vledder

Zwolle Lanoe
6 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie van
Geoffrey Farthing, studie
27 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper



Legenden over 
Atlantis en Lemurië

W. Scott-Elliott

Ankh Hermes, 2005
ISBN 978 90 2028377 8

172 blz., paperback
Prijs € 17,50
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The Hero and the 
Goddess

The Odyssey 
as Pathway to Personal 

Transformation
Jean Houston 

Quest Books, 2009
ISBN 978 0 8356 0878 7

470 pages, paperback
Price € 16,00

Het bijzondere leven en de 
invloed van Helena Blavatsky, 

Stichtster van de moderne 
theosofische beweging 

Sylvia Cranston

Theosophical University Press Agency, 
2008 (2e herziene druk)
ISBN 978 90 7032871 9

676 blz., gebonden
Prijs € 29,50

Verzonken Continen-
ten en Continentver-
schuiving 
David Pratt

Theosophical University 
Press Agency, 2009
ISBN 9789070328740
64 blz., paperback
Prijs € 7,50

De platentektoniek ligt 
zwaar onder vuur. Een 
groeiende hoeveelheid 
bewijsmateriaal toont 
aan dat continenten niet 
als meubelstukken kun-
nen worden verplaatst, 
dat periodieke verticale 
korstbewegingen een 
sleutelrol spelen in de 
evolutie van de aarde.

Breathe into Being
Awakening to Who You 

Really Are
Dennis Lewis

Quest Books, 2009
ISBN 978 0 8356 0872 5

115 pages, paperback
Price € 16,00
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City of Secrets
One Woman’s True-life 
Journey to the Heart of 

the Grail Legend 
Patrice Chaplin

Quest Books, 2008
ISBN 978 0 8356 0871 8
348 pages, paperback

Price: € 14,00

The Rise and Fall of 
Atlantis

And the True Origins of 
Human Civilization

J.S Gordon

Watkins Publishing, 2008
ISBN 978 1 90585743 2

384 pages, paperback
Price € 15,95
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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

A New Science of 
the Paranormal
The Promise of 
Psychical Research  
Lawrence LeShan, 
Ph.D.

Quest Books, 2009
ISBN 
978 0 8356 0877 0
133 pages, paperback
Price € 14,25

Indra’s Net 
Alchemy and Chaos 

Theory as Templates for 
Transformation

Robin Robertson Ph.D., 
(Foreword by Allan 

Combs)

Quest Books, 2009
ISBN 978 0 8356 0862 6

224 pages, paperback
Price € 15.75

Dr. Robertson applies 
the groundbreaking 

laws of chaos theory, 
which prove the per-

petual union of the 
vast and in� nitesimal, 

to the wisdom of the 
ageless hermetic 

principle ‘as above, 
so below’, validating 

alchemy’s timeless 
transformative power.

 

De Mens Zichtbaar en Onzichtbaar
C.W. Leadbeater

UTVN, 2009 - 2e geheel herziene druk
ISBN 978 90 6175 090 1
144 blz. + katern met 30 kleurenplaten 
gebonden, voorzien van leeslint
Pijs € 20,50

Na meer dan 100 jaar brengen wij dit 
prachtige boek van Leadbeater opnieuw 
onder de aandacht. Wie De Chakra’s 
heeft gelezen moet dit beslist ook lezen. 
Het bevat uniek materiaal. Niet overdre-
ven te stellen dat het misschien het enige 
in zijn soort is. In de geschiedenis heeft 
nog niemand helderziend onderzoek ge-
daan en dat vervolgens met afbeeldingen 
in een boek samengebracht. Dit is het 
werk over aura’s en gedachtevormen. 
Inspirerend! Verschijnt zomer 2009. 
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Het onderzoeken van de 
onverklaarde wetten in de natuur 

en van de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn.

Het aanmoedigen 
van de vergelijkende studie 

van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap.

Het vormen 
van een kern van de 

universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof, 

geslacht, kaste of huidskleur.
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