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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.

Theos-Pag(B).indd   1 06-01-2009   10:55:09



Redactie:
Anne Myrthe Iken,

Elly Kooijman,
Els Rijneker (hoofdred.)

Peter J. Smit

Secretariaat redactie:
Toltraat 154,

1074 VM Amsterdam

Abonnementen:
Nederland en België voor 

2009: € 25,- 
Daarbuiten worden ver-

zendkosten extra in rekening 
gebracht. Administratiekosten 
bij herinnering bedragen € 5,- 

Losse nummers € 4,25
excl. evt verzendkosten.

Zetwerk:
Willy van Vledder 
Omslag en kleur: 
Richard van Dijk 

Druk: A-D Druk bv / Zeist 

© 2009

Theoso� sche Vereniging in 
Nederland / Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar 

worden gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, of op enig andere 

wijze, zonder voorafgaande 

toestemming van de uitgever. 

Jaargang 110 nummer 5, oktober 2009
Tweemaandelijks tijdschrift van de 

Theoso� sche Vereniging in Nederland
ISSN 0040-5868

De Theoso� sche Vereniging is niet verantwoordelijk voor 
enigerlei mening in dit tijdschrift tot uiting 

gebracht, tenzij vervat in een of� cieel document.

T H E O   O F I AS

179

183

187

189

195

205

209

213

219

Inhoud
Hoe men deze dingen weet
C.W. Leadbeater

De toekomst van de 
Theosofische Vereniging
Radha Burnier

Kosmische evolutie

Uitbreiding van 
ons centrum van bewustzijn
Pablo D. Sender 

De Stem van de Stilte:
de wereld achter het werk 
Deel II, de analyse van de tekst 
Ingmar de Boer 

Wie was… C.W. Leadbeater
 
Boek & periodiek
 
Verenigingsnieuws

Adressen Theosofische Vereniging

Theos5-Pag(C).indd   1 07-09-2009   13:36:08



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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Hoe men deze dingen weet
– C.W. Leadbeater

Ter gelegenheid van onze pas ver-
schenen tweede, geheel herziene
druk van Leadbeaters De Mens,
Zichtbaar en Onzichtbaar volgt hier
een hoofdstuk uit dit bijzonder ori-
ginele boekwerk. Leadbeater be-
schrijft in zijn boek de ontwikkeling
van de mens, aangevuld met repro-
ducties van zijn helderziende ob-
servaties, variërend van de onont-
wikkelde, primitieve mens tot de
vergevorderde adept. (Richard van
Dijk, uitgever voor de Theosofische
Vereniging in Nederland) De mens is een merkwaardig samen-

gesteld wezen, en zijn vroegere, te-
genwoordige en toekomstige ontwik-
kelingsmogelijkheden vormen een
studie van voortdurend belang voor
allen die kunnen zien en begrijpen. Via
welke moeizame eeuwigheden van
geleidelijke ontwikkeling hij datgene
geworden is wat hij is, tot welke hoogte
op de lange ladder van zijn ontwikke-
ling hij heden ten dage is gestegen,
welke mogelijkheden van verdere
vooruitgang de sluier van de toekomst
voor ons verbergt, dit zijn vragen
waaronder weinig mensen onverschillig
kunnen blijven – vragen die steeds
door alle eeuwen heen zijn opgekomen
bij een ieder die ook maar enigszins
heeft nagedacht.

De antwoorden die men op deze
vragen in de westerse wereld heeft
gegeven zijn veel in aantal en van
allerlei soort geweest. Men heeft tal
van dogmatische beweringen gedaan
die berustten op verschillende uitleg-
gingen van wat men openbaring noem-
de; er zijn vele vernuftige speculaties
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geweest, bij tijden de vrucht van nauw-
gezette metafysische redenering. Maar
de dogmatiek komt ons tegemoet met
een verhaal dat al aan de oppervlakte
zichtbaar onmogelijk is, terwijl specu-
latie zich voornamelijk beweegt langs
louter materialistische banen en tot
een bevredigende uitkomst tracht te
komen door de helft van de verschijn-
selen te negeren waarvan wij reken-
schap hebben te geven. Dogmatiek
noch speculatie benaderen het vraag-
stuk vanuit een praktisch standpunt als
een zaak die, net als elke andere we-
tenschap, kan worden bestudeerd en
onderzocht.

De theosofie komt met een beschou-
wing die op geheel andere fun-
damenten rust. Hoewel zij in geen en-
kel opzicht de kennis geringschat die
men kan verwerven door de bestude-
ring van de oude geschriften of door
wijsgerige redenering, beschouwt zij de
samenstelling en de ontwikkeling van

de mens als een zaak van eenvoudig
onderzoek, niet van speculatie. De
verklaring die zij aflegt laat aan dui-
delijkheid niets te wensen over: het
verleden, het heden en de toekomst
van de mens kunnen uit eerste hand
worden onderzocht door iedereen die
de moeite wil nemen om zich in die
studie te bekwamen. Wanneer zij op
die wijze worden onderzocht, blijken
zij deel uit te maken van een groots
ontwerp dat samenhangend is en ge-
makkelijk te begrijpen – een ontwerp
dat, hoewel het overeenstemt met de
oude religieuze leringen en er veel van
verklaart, daarvan toch in geen enkel
opzicht afhankelijk is, en bij elke stap
getoetst kan worden door het gebruik
van de innerlijke vermogens die, ook al
sluimeren zij nog in het grootste deel
van de mensheid, al voor gebruik ge-
schikt zijn gemaakt door een aanzien-
lijk aantal geïnteresseerden.

Wat de vroegere geschiedenis van de
mens aangaat, hangt deze theorie niet
alleen af van de eensluidende getui-
genis van de tradities van de oudere
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godsdiensten, maar ook van onderzoek
van een bepaald gedenkschrift – een
gedenkschrift dat kan worden bekeken
en geraadpleegd door iedereen die de
juiste mate van helderziendheid bezit
om de trillingen naar waarde te schat-
ten van de subtiel onderverdeelde stof
waarop het is ingedrukt. Wat haar
kennis omtrent de toekomst van de
mensheid betreft, hangt zij allereerst af
van logische conclusies uit de aard van
de reeds gemaakte vooruitgang; ten
tweede, van onmiddellijke informatie
van mensen die die toestanden al heb-
ben bereikt die voor de meesten van
ons in een verre toekomst liggen; en
ten derde, van de vergelijking die
iedereen die het voorrecht heeft hen te
zien, kan maken tussen hoogontwik-
kelde mensen op verschillende niveaus.
Het is voorstelbaar dat een kind dat
niet het vermogen bezat om de loop
van de natuur op een andere manier te
kennen, zou kunnen concluderen dat
het opgroeit en een man wordt, enkel
uit het feit dat het al tot op zekere
hoogte en op een bepaalde manier is
gegroeid en dat het andere kinderen
en jongeren om hem heen ziet in elk
stadium van groei tussen zijn eigen
niveau en dat van de volwassene.

De bestudering van de huidige toe-
stand van de mens, van de beschikbare
methoden voor zijn ontwikkeling en
het gevolg van zijn gedachten op die
ontwikkeling, zijn emoties, zijn daden –

dit alles wordt door bestudeerders van
de theosofie beschouwd als een zaak
van toepassing van welbekende wetten,
als brede, algemene beginselen en
vervolgens van nauwgezette observa-
ties, van zorgvuldige vergelijking van
vele gevallen om de werking van deze
wetten in alle bijzonderheden te be-
grijpen. Het is eigenlijk eenvoudig een
zaak van zien, en dit boek is gedrukt in

de hoop dat het serieus geïnteresseer-
den mag helpen te beseffen hoe de ziel
en haar voertuigen zich in werkelijk-
heid voordoen wanneer zij met behulp
van dit gezichtsvermogen worden be-
keken; en ook, dat de velen die dit
vermogen nu bijna volmaakt beginnen
uit te oefenen erdoor geholpen worden
om de betekenis te begrijpen van wat
zij zien.

Ik weet heel goed dat de wereld in
het algemeen nog niet overtuigd is van
het bestaan van dit helderziende ver-
mogen; maar ik weet ook dat allen die
het vraagstuk werkelijk hebben bestu-
deerd het bewijs ervan onweerlegbaar
achten. Iedereen die de als authentiek
verklaarde verhalen in mijn werk Hel-
derziendheid wil lezen en zich vervol-
gens wil wenden tot de boeken waaruit
zij waren geselecteerd, zal onmiddellijk
zien dat er een overweldigende hoe-
veelheid onweerlegbaar bewijs voor
het bestaan van dit vermogen aanwezig
is. Diegenen die zelf kunnen zien en
eraan gewend zijn dit hogere gezichts-
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vermogen dagelijks op honderd ver-
schillende manieren te gebruiken,
komt de ontkenning door de meer-
derheid van het bestaan ervan natuur-
lijk belachelijk voor. Voor de helder-
ziende is de vraag het ruziën niet
waard. Als een blinde ons verzekerde
dat zoiets als het gewone fysieke ge-
zichtsvermogen niet bestond, en dat
wij in de waan verkeerden dat wij dit
wel bezaten, dan zouden wij op onze
beurt het waarschijnlijk ook niet de
moeite waard vinden om daar tegenin
te gaan. Wij zouden eenvoudig zeggen:
‘Ik zie wel degelijk en het is nutteloos
te proberen mij van het tegendeel te
overtuigen; alle dagelijkse ervaringen

van mijn leven tonen me dat ik zie; ik
laat mijn onbetwistbare kennis van
vaststaande feiten niet omverpraten.’
Dit is nu precies wat de geoefende
helderziende ervaart wanneer onwe-
tende lieden kalmpjes verklaren dat
het onmogelijk is dat hij een vermogen
zou bezitten dat hij in feite op datzelf-
de moment staat te gebruiken om de
gedachten te lezen van de wijsneuzen
die hem deze kunst ontzeggen!

Ik probeer daarom in dit boek niet te
bewijzen dat helderziendheid een rea-
liteit is; ik acht dat als vanzelfsprekend
en ga over tot de beschrijving van wat
door het gebruik ervan wordt gezien.
Ook zal ik hier niet de bijzonderheden
herhalen uit het door mij genoemde
boekje over de methoden van helder-
ziendheid, maar ik zal mij beperken tot
een zodanig korte uiteenzetting van de
algemene beginselen van het onder-
werp als volstrekt noodzakelijk is, op-
dat dit boek begrijpelijk wordt voor
iemand die geen andere theosofische
literatuur heeft bestudeerd.

Uit: De Mens, Zichtbaar en Onzichtbaar,
hoofdstuk 1, C.W. Leadbeater,

UTVN, 2009 - 2e geheel herziene druk,
ISBN 978 90 6175 090 1, 144 blz. +

katern met 30 kleurenplaten
gebonden, prijs 20,50

NB. De kleurenplaten zijn
willekeurig gekozen
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De toekomst van de
Theosofische Vereniging
– Radha Burnier

U kent waarschijnlijk de uitspraak in
de Bijbel: ‘Hij zendt zijn regen en doet
de zon schijnen over de rechtvaardigen
en de onrechtvaardigen.’ Dit zijn de
dingen die niet veel verschillen voor
de ene en de andere soort mensen.
Hij verdeelt weelde en deugden
echter niet in gelijke mate onder
mensen, want dit zijn dingen die wij
voor onszelf scheppen maar aan iets
anders toeschrijven wanneer ons dat
uitkomt. Kijk bijvoorbeeld naar
iemand als Kabir in India die ook
vandaag nog als uitzonderlijk gezien
wordt. Hij werd in zijn tijd niet
geëerd als een groot man, hij bleef
een eenvoudige schoenmaker, maar
al eeuwen lang staat hij bekend om
wat hij begreep en opschreef.
Vorsten en heersers die zogenaamde
eer genoten in zijn tijd herinnerden
zich hem.

Onze denkbeelden zijn misschien op
soortgelijke wijze gebaseerd op een of
ander spiritueel onvermogen om waar
te nemen wat wel en wat niet gerela-
teerd is aan waarheid. De macht ‘die
aanzet tot het goede’ heeft een grootse
visie voor het universum, in overeen-
stemming met wat voor alle mensen en
andere levensvormen noodzakelijk is
om vooruitgang in de ware zin te boe-
ken en spiritueel grotere hoogten te
bereiken. Wij kunnen de voortgang die
evolutie is niet volledig begrijpen; wij
begrijpen een heel klein deel omdat
het een groots plan is dat verder reikt
dan de vele levens van iedereen die
erbij betrokken is.

Conran Smith, wiens werk bekend is
bij sommige theosofen, heeft geschre-
ven dat evolutie op deze aarde alles
naar een hoger plan brengt, en het sta-
dium van de mens bereikt heeft. Maar
wij denken graag dat dit het ultieme
stadium is en dat daar verder niets
achter zit. Ieder mens die in staat is tot
denken kan zulke gedachten hebben
en die zouden helemaal geen betekenis
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hebben vanuit het werkelijke gezichts-
punt. Als de olifant kon denken zou hij
evengoed kunnen geloven dat het oli-
fantenstadium het hoogste is en dat
daar niets achter ligt. Natuurlijk kun-
nen mensen olifanten doden; maar zij
zijn niet intelligenter; daarom is de
olifant superieur. Hij kan zo denken,
maar dat doet hij niet.

Alles op deze evolutielijn, dat wil
zeggen verbetering naar binnen toe en
anderszins, beweegt zich naar spiritu-
ele vervolmaking. Wij mensen kunnen
echter alleen maar denken aan mense-
lijke vervolmaking, in termen van din-
gen waarover ons denkvermogen in
staat is te denken. Maar langzamer-
hand, op een geordende manier, vol-
trekt zich een beweging in de richting
van vervolmaking die niet willekeurig
of begrijpelijk is. Evolutie vernietigt
vormen en vernieuwt die. Telkens
wanneer een individu overlijdt, sterft
hij niet echt; hij draagt een klein beetje
bij – misschien maar een piepklein
beetje – aan een hogere orde, een
nieuwe manier van functioneren die
heel bijzonder is. Via de talrijke alter-
natieven en keuzes streeft evolutie
naar doelen die de vervolmaking
teweeg brengen, wat plaatsvindt zon-
der dat wij het zien.

Sommige wetenschappers weten wel
dat dit proces al eeuwenlang aan de
gang is, maar zij weten niet waarom, en
wij kunnen dat evenmin weten. Als wij
naar evolutie kijken, lijkt zij niet wille-
keurig; zij lijkt iets te zijn dat gepland
is volgens tijd, of tijdloosheid. Als wij
eraan denken in termen van onze tijd,
heeft zij niets te maken met de werke-
lijkheid. Maar misschien vindt evolutie
plaats buiten tijd zoals wij die kennen
en zijn dingen niet voorbestemd op de
manier zoals wij ons dat voorstellen.

Er lijkt een opperst geheugen aan
het werk te zijn, maar wij zijn niet in
staat het te begrijpen. De rationaliteit
van het universum kan gebaseerd zijn
op verscheidene soorten velden en
gebieden en wij hebben daar nog geen
notie van. Goddelijk bewustzijn waar-
van wij enige notie hebben laat onze
intuïtie werken, maar op onvolmaakte
wijze. Goddelijk bewustzijn is onver-
nietigbaar en dat stellen wetenschap-
pers ook met betrekking tot energie
waarvan gezegd wordt dat zij niet af-
neemt. Zij is universeel en niemand
kan haar vernietigen, en dat is mis-
schien de visie van hindoes op shiva,
purusha enzovoort (woordentolk Ga-
nesha: shiva = de vernietiger en de
herschepper; purusha = zuivere geest).
Zij hadden hier enige notie van: de
oorspronkelijke bron is het Opper-
wezen en alle modellen of vormen zijn
tijdelijk en plaatselijk. Het onder-
maanse is dus te bepalen, vergankelijk;
het kan degenereren maar dit lijkt niet
het geval te zijn voor het oorspronke-
lijke.

Whitehead gaf een verklaring (en die
klinkt waarachtig) over de verganke-
lijkheid van het denken. Hij zei dat
wanneer het idee nieuw is, de bewa-
kers ervan ervoor leven en als dat no-
dig is, sterven. De erfgenamen ontvan-
gen het idee en misschien is hun geloof
sterk en hun intentie goed. Als de
hartstocht ervoor niet overgeërfd
wordt, glijdt het idee naar een com-
fortabele middelbare leeftijd en wordt
het seniel. De instellingen die erom-
heen opgezet zijn gaan niet dood maar,
louter door de kracht van het momen-
tum, of als een dode ridder die door
zijn paard wordt gedragen, gaan ze
maar door. Het is een nuttige verkla-
ring van wat wij feitelijk kunnen erva-
ren. Ideeën overleven lange tijd voor-
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dat ze doodgaan. Hoogstaande ideeën
worden bijgeloof en leiden tot uitbui-
ting. Het idee achter wetenschap is
minder gevoelig voor corruptie dan
veel andere dingen, maar onderzoek
wordt iets heel anders dan het in de
loop der tijd bedoeld was.

De wetenschap maakt een tijdperk
door dat leidt tot een nieuwe manier
om vernietiging teweeg te brengen, om
met het milieu om te gaan, tot een
nieuw soort handelspraktijken en per-
soonlijke ijdelheid. Religies beginnen
met heel diepe denkbeelden van uni-
versele liefde, mededogen, tederheid
enzovoort en naarmate zij zich verder
ontwikkelen raken ze beladen met on-
verdraagzaamheid, fanatisme en uit-
eindelijk met moord. Zij geloven in
moorden om juiste ideeën te doen
ontstaan. Er zijn nobele denkbeelden
over menselijke waardigheid achter
sommige revolutionaire bewegingen,
die veranderd lijken door egoïstische
mensen en die daardoor alle waarde
verloren hebben.

Ideale vormen

Denkbeelden kunnen modelvormen
weerspiegelen of onbeduidend en klein
worden. Grote bewegingen zijn ge-
grondvest op waarden en ideeën die
wij koesteren op het hoogste niveau.
Vrijheid, broederschap en liefde zijn
ideeën die nooit vergaan, daarom noe-
men we ze principes. Wanneer denk-
beelden rotten en doodgaan, kunnen
ze nieuw leven ingeblazen krijgen door
nieuw licht, hetgeen belangrijk is om te
beseffen. Wij moeten ernaar kijken
met een fris denkvermogen, zodat wij
kunnen herkennen wat er intrinsiek
aan is, wat echt van waarde is. Dan
worden die gedachten begiftigd met
een kracht die oude denkbeelden niet
hebben, omdat zij vastgeroeste mani-

festaties zijn geworden. Alle religies
spreken over een of andere waarheid;
de waarheid van eenheid bijvoorbeeld
achter alle religies; maar deze denk-
beelden kunnen veranderen en ver-
schillend worden en zwak. Dus waar de
menselijke vooruitgang behoefte aan
heeft zijn geen nieuwe denkbeelden,
maar nieuw licht, een denkvermogen
dat de schoonheid van juiste ideeën
inziet, dat heel veel kan weten.

Broederschap is de notie van heel-
heid. Jammer genoeg is er in het En-
gels, en in het Nederlands, geen alge-
meen woord voor broeder en zuster.
Wij zeggen ‘broederschap’ en dit om-
vat zowel broeder als zuster; wij be-
doelen volledige heelheid, een gevoel
van vriendelijkheid, van mededogen,
van eenheid, met ieder levend ding.
Het kan niet gekend worden door
jezelf af te sluiten. Het woord ‘broe-
derschap’ kan een cliché worden, net
zoals het woord karma een cliché ge-
worden is voor hindoes. Karma vormt
in feite een deel van het universele
systeem en heeft een diepe betekenis.
Het is een leraar en verwijst naar die
staat die handelt met goedheid die
zelfs tevoorschijn komt wanneer het
ogenschijnlijk niet zichtbaar is.

Theosofie zou een woord moeten
zijn dat die heelheid aangeeft, en het
bewust zijn van het belang en de aard
van dingen. Het zou het licht achter de
wijsheid moeten betekenen. Als we
hieraan denken, zou de Theosophical
Society een vitaal, dynamisch, steeds
nieuw lichaam moeten zijn, niet een
lichaam dat langzamerhand wegzinkt
in routine. Ik wil geen opmerkingen
maken die geringschattend ten aanzien
van iemand lijken, maar een paar afde-
lingen willen theosofie vernieuwen of
nieuw leven inblazen door haar voor
de wereld acceptabel te maken. Wat
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kunnen wij doen om de vereniging in
leven te houden, zonder fundamentele
denkbeelden te veranderen, niet het
idee dat iedereen heeft over de vereni-
ging. Wat kan haar tot een kracht ma-
ken?

Ik denk dat het belangrijkste is dat
wij ons duidelijk baseren op bepaalde
onveranderlijke principes. Denkbeel-
den zijn veranderd vanwege nieuwe
ontdekkingen op het gebied van mate-
riële dingen, maar de kwaliteit van
menselijke acties is niet veranderd; zij
zijn verslechterd. Ons wordt verteld
dat toen de moslims voor het eerst
naar India kwamen, soldaten van de
bezettende moslimlegers en lokale
soldaten in één weiland plachten te
vechten, terwijl op de aanpalende ak-
kers de boeren voortgingen met het
ploegen van hun land en het planten
van hun gewassen! Het had niet altijd
effect op het hele land, maar nu neigt
alles ertoe een krachtige wereldwijde
inwerking te hebben en mensen den-
ken in termen van wereldwijd succes,
niet van plaatselijk succes. Het pro-
bleem is ernstiger geworden.

Het probleem van schade aan het mi-
lieu bijvoorbeeld is wijdverbreid. Tot
voor kort was er de visie dat er op de
Noord- en Zuidpool weinig of niets te
beginnen was. Nu wil men daar in de
aarde boren en er mineralen uit halen,
daar dit winstgevend zou zijn, dus geld
regeert het gedrag van de naties. Ach-
ter deze actie zit het gevoel van zelf-
zucht, van dingen graaien. Tegenwoor-
dig denkt men in India dat de levens-
standaard omhooggegaan is; op som-
mige manieren is dat ook zo en veel
meer mensen worden zeer rijk. Ar-

moede die wij niet zien in de steden,
wanhopige armoede, drijft mensen el-
ders echter tot zelfmoord enzovoort.
Dat komt doordat wij het idee hebben
van persoonlijke belangrijkheid, zelf-
zuchtige ideeën enzovoort.

Wat betekent evolutie? Betekent het
alleen maar meer geld verdienen, meer
delen van de aarde exploiteren, of be-
tekent het iets anders? Wij bekom-
meren ons er niet om of mensen gelijk
zijn in de ware zin. Wij gaan door met
volkomen doelloosheid. De vraag is
dus – welk nut hebben de algemene
principes die ons in het leven moeten
leiden? Hoe meer mensen denken over
wat de mensheid moet bereiken, wat
zij voor elkaar moet krijgen, waar zij
voor moet werken, hoe beter dat zou
zijn.

De Theosophical Society is een
kleine vereniging, maar ook al zijn wij
klein, wij kunnen toch de wereld hel-
pen herstellen; wij moeten, als het no-
dig is steeds opnieuw, onder de aan-
dacht van de mensen brengen dat er
een revolutionair proces moet komen
om deugden te ontwikkelen, om intel-
ligenter te worden en minder zelfzuch-
tig. Als wij deze gedachte in ons hoofd
hebben, en wij er gezamenlijk en indi-
vidueel over nadenken, kunnen wij
nieuw leven in de Theosophical Society
blazen. Laten wij, in plaats van het
herhalen van oude denkbeelden, na-
denken over altijddurende principes en
over de manier waarop wij die zouden
moeten presenteren aan mensen in het
huidige tijdsgewricht.

Uit: The Theosophist, mei 2009
Vertaling A.M.I.
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Kosmische evolutie
In zeven stanza’s, vertaald uit het Boek van Dzyan
STANZA V

1. DE OORSPRONKELIJKE ZEVEN, DE EERSTE ZEVEN ADEMTOCHTEN VAN DE
DRAAK VAN WIJSHEID, BRENGEN OP HUN BEURT UIT HUN HEILIGE ROND-
DRAAIENDE UITADEMINGEN DE VURIGE WERVELWIND VOORT.

2. ZIJ MAKEN HEM TOT DE BOODSCHAPPER VAN HUN WIL. DE DZYU WORDT
FOHAT; DE SNELLE ZOON VAN DE GODDELIJKE ZONEN, VAN WIE DE ZONEN DE
LIPIKA’S ZIJN, BRENGT BERICHTEN ROND. FOHAT IS HET STRIJDROS EN DE
GEDACHTE IS DE RUITER. HIJ SCHIET ALS DE BLIKSEM DOOR DE VURIGE
WOLKEN; DOET DRIE, VIJF EN ZEVEN SCHREDEN DOOR DE ZEVEN GEBIEDEN
BOVEN EN DE ZEVEN BENEDEN. HIJ VERHEFT ZIJN STEM, ROEPT DE ONTEL-
BARE VONKEN EN VOEGT ZE SAMEN.

3. HIJ IS HUN LEIDENDE GEEST EN LEIDER. WANNEER HIJ BEGINT TE WERKEN,
SCHEIDT HIJ DE VONKEN VAN HET LAGERE RIJK DIE ZWEVEN EN TRILLEN VAN
VREUGDE IN HUN STRALENDE WONINGEN EN VORMT DAARMEE DE KIEMEN
VAN WIELEN. HIJ PLAATST ZE IN DE ZES RICHTINGEN VAN DE RUIMTE, EN ÉÉN
IN HET MIDDEN – HET MIDDENWIEL.
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4. FOHAT TREKT SPIRAALLIJNEN OM HET ZESDE TE VERENIGEN MET HET
ZEVENDE – DE KROON; EEN LEGER VAN DE ZONEN VAN HET LICHT STAAT BIJ
IEDERE HOEK EN DE LIPIKA’S STAAN IN HET MIDDENWIEL. ZIJ ZEGGEN: DIT IS
GOED, DE EERSTE GODDELIJKE WERELD IS GEREED, DE EERSTE IS NU DE
TWEEDE. DAN WEERSPIEGELT DE  ‘GODDELIJKE ARUPA’  ZICH IN CHHAYA LOKA,
HET EERSTE GEWAAD VAN DE ANUPADAKA.

5. FOHAT DOET VIJF SCHREDEN EN BOUWT EEN GEVLEUGELD WIEL OP
IEDERE HOEK VAN HET VIERKANT, VOOR DE VIER HEILIGEN EN HUN LEGERS.

6. DE LIPIKA’S OMSCHRIJVEN DE DRIEHOEK, DE EERSTE EEN, DE KUBUS, DE
TWEEDE EEN, EN HET PENTAGRAM BINNEN HET EI. HET WORDT DE RING
‘VERDER NIET’ GENOEMD VOOR HEN DIE AFDALEN EN OPKLIMMEN EN OOK
VOOR DEGENEN DIE TIJDENS DE KALPA VOORTGAAN NAAR DE GROTE DAG
‘WEES MET ONS’. ZO WERDEN DE RUPA EN DE ARUPA GEVORMD: UIT ÉÉN LICHT
ZEVEN LICHTEN; UIT IEDER VAN DE ZEVEN, ZEVEN KEER ZEVEN LICHTEN. DE
WIELEN BEWAKEN DE RING . . . .

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

Theosophical University Press)



Uitbreiding van ons
centrum van bewustzijn
– Pablo D. Sender

Hoewel bijna elke spirituele traditie
spreekt van de goddelijke natuur in
de mens, is de mensheid in de greep
van lijden, wreedheid en egoïsme.
Waarom bevinden we ons in zo’n
beklagenswaardige positie? Kunnen
wij ons daaruit bevrijden?

Zowel oosterse filosofieën als de mo-
derne theosofie stellen dat onze hui-
dige toestand voortkomt uit avidya,
onwetendheid, en dat alleen het zien
van de Waarheid ons zal bevrijden.
Avidya is niet onwetendheid met be-
trekking tot gewone kennis. Meer nog
is het een niet zien van wie we werke-
lijk zijn en van wat onze relatie met het
universum is. Daarom is viveka, ofwel
geestelijk onderscheidingsvermogen,
de uiteindelijke remedie voor onze
aangeboren ziekte. Hiervan zijn tal-
rijke definities te vinden, maar het zijn
allemaal verschillende uitdrukkingen
van hetzelfde wezenlijke denkbeeld:
het maken van onderscheid tussen wat
werkelijk en wat onwerkelijk is. Het
heeft dus in het bijzonder te maken
met ons onderscheidingsvermogen.

Viveka heeft verschillende aspecten,
zoals tot uitdrukking komt in Aan de
Voeten van de Meester, en het ontwik-
kelen ervan kent verscheidene fasen,
maar we zullen ons hier vooral richten
op het ontwikkelen van een vermogen

Theosofia 110/5 � oktober 2009 189

Dr. Pablo D. Sender is
een jonge theosoof uit
Argentinië die de theo-
sofische levensvisie
actief onder jongeren
verspreidt.



dat door dr. Annie Besant gedefinieerd
is als de essentie van spiritualiteit,
namelijk het vermogen om intuïtief de
eenheid van al het bestaande waar te
nemen. H.P. Blavatsky (HPB) sprak
zich in dezelfde trant uit toen ze zei:
‘Spiritualiteit is niet wat wij verstaan
onder “deugd” en “goedheid”. Het is het
vermogen om vormloze spirituele essen-
ties waar te nemen1, zonder te worden
misleid door het grove aanzicht van de
gemanifesteerde wereld.

De meesten van ons voelen ten diep-
ste dat we alleen maar onze persoon-
lijkheid zijn, dat wil zeggen het ‘ik’,
degene die nu leest, waarneemt. Wij
zijn ons feitelijk niet bewust van de
eenheid van het leven; we hebben ‘het
vermogen om het vormloze waar te
nemen’ niet ontwikkeld. In ons waak-
bewustzijn nemen we alleen het uiter-
lijke hulsel van de wereld waar door
middel van onze vijf fysieke zintuigen,
die zeer beperkt zijn. Daarbij nemen
we het waar in termen van het innerlijk
(ik) en het uiterlijk (het niet-ik). Onze
waarneming wordt beperkt tot wat er
in ‘mij’ gebeurt op het persoonlijke
vlak. Gewoonlijk kunnen we niet in
onszelf voelen wat er binnenin een
ander persoon of wezen gebeurt.
Daarom ontstaat er, heel natuurlijk,
zelfgerichtheid, omdat we rechtstreeks
onze eigen behoeften, onze pijn, vreug-
de en hoop ervaren en omdat we ons
slechts indirect bewust zijn van de ge-
voelens van anderen. Die beperking is
nu juist de oorzaak van ons lijden, aan-
gezien we ons identificeren met iets
wat broos, klein, afgescheiden, voorbij-
gaand en onvolledig is. Theosofische
leringen stellen echter dat onze ware
identiteit eeuwig, heel en ongecondi-
tioneerd is. Als we dit zouden kunnen
ervaren, dan zouden de problemen die
ontstaan doordat we ons identificeren

met het beperkte ‘ik’ automatisch ver-
dwijnen. Maar is het mogelijk om op
een onbegrensde manier waar te ne-
men?

Vele mystici in verschillende culturen
en tijden hebben de ervaring gehad dat
bewustzijn alomtegenwoordig is. Deze
ervaring werd door J. Krishnamurti
(JK) aldus beschreven:

Er was een man bezig de weg te repa-
reren; die man was ikzelf; de pikhouweel
die hij vasthield was ikzelf; zelfs de steen
die hij weghakte was een deel van mij;
het tere grasblaadje was een wezensbe-
standdeel van mij en de boom naast de
man was ikzelf. Ik kon ook voelen en
denken als de wegwerker en ik kon de
wind door de boom voelen gaan en het
miertje op het grassprietje kon ik voelen.
De vogels, het stof en het lawaai zelf
waren een deel van mezelf … Ik was in
alles, of liever alles was in mij, levenloos
en levend, de berg, de worm en alles wat
ademde.2

Zo weten we, door de ervaring van
de mystici, dat het menselijk bewust-
zijn het vermogen heeft om spirituele
waarnemingen te doen, dat we op een
holistische wijze kunnen waarnemen
waarbij we voelen alsof we een deel
zijn van elk levend schepsel en zelfs
van elk zogenaamd ‘niet-levend ding’.
Laten we dan eens onderzoeken hoe
wij toegang kunnen krijgen tot zo’n
soort waarneming.

De psychologische benadering
Wanneer we dit onderwerp beschou-
wen vanuit een theosofisch gezichts-
punt, dan vinden we twee benaderin-
gen: de psychologische en de occulte.
Zij vullen elkaar aan en zouden ons
ertoe brengen, om HPB’s woorden te
gebruiken, ‘een helder beeld te krijgen
van de eenheid van de ene energie die
werkzaam is in de gemanifesteerde
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cosmos’. We zullen beginnen de psy-
chologische benadering te onderzoe-
ken, wat in het bijzonder bedoeld is om
obstakels uit de weg te ruimen, voordat
we een andere manier van waarnemen
kunnen verkrijgen. Om toegang te
verkrijgen tot die totale waarneming
moeten we eerst ontdekken waarom
ons bewustzijn op zo’n beperkte ma-
nier werkt. In een gesprek met enkele
vrienden duidt JK hierop: Wacht, me-
neer, ik ben dat alles, het verleden en het
heden en de geprojecteerde toekomst; ik
ben geboren in India met de hele cultuur
van 5000 jaar. Dat is precies mijn punt.
Dat is wat ik bewustzijn noem … wan-
neer u zegt dat u een hindoe bent en ik
een moslim; wanneer er een beperking
bestaat door je ergens mee te vereenzelvi-
gen, dan is er keuze.3

Volgens theosofische leringen staat
ons ware bewustzijn – dat wat leven na
leven blijft voortbestaan – los van het
persoonlijke denkvermogen, de emo-
ties en het fysieke lichaam. In ieder
nieuw leven bouwt het die voertuigen
op om zich uit te kunnen drukken in de
lagere gebieden. Maar daarmee wordt
dat bewustzijn door die voertuigen
gedurende de incarnatie beperkt. In
feite wordt het concentreren van het
grenzeloze oorspronkelijke bewustzijn,
waarbij het vermogen om vanuit een
wijder perspectief waar te nemen
beperkt is, veroorzaakt doordat het
zich vereenzelvigt met de persoonlijk-
heid. In haar artikel over ‘Ethiek en
Pantheïsme’ schreef HPB: Het uitgangs-
punt van het ‘pantheïstische’ (we gebrui-
ken dit woord bij gebrek aan beter) sys-
teem van ethiek is een helder zien van de
eenheid van de ene energie die werkzaam
is in de gemanifesteerde cosmos … Het
voornaamste obstakel voor het bewust-
zijn van deze eenheid is de aangeboren
gewoonte van de mens om zichzelf altijd

in het centrum van het universum te
plaatsen. Wat een mens ook doet, denkt
of voelt, het niet te onderdrukken ‘ik’
staat steevast centraal. Zoals duidelijk
zal worden zodra je er maar even
aandacht aan schenkt, is dit datgene wat
elk individu ervan weerhoudt zijn eigen
gebied in het bestaan in te nemen,
waarin hij alleen precies op zijn plek is
en geen enkel ander wezen.4

Het grootste probleem lijkt dus te
zijn de ‘aangeboren gewoonte’ om
onszelf te vereenzelvigen met onze
beperkte, tijdelijke, persoonlijke voer-
tuigen van bewustzijn, met ‘ik’ als cen-
trum. Dit persoonlijke bewustzijn van
ons werd in ons als kind gevormd, als
resultaat van de invloed van indrukken
uit de uiterlijke wereld op de hersenen.
Sindsdien is dat beperkte denkver-
mogen het  belangrijkste middel van
waarneming gedurende ons dagelijks
bewustzijn. We zijn gewend om erdoor
waar te nemen; we weten niet beter.
Zoals JK stelt: Wat is het probleem? Ik
zag alleen maar dit fragment (wijst op
een deel van het vloerkleed) … Mijn hele
leven is besteed aan het kijken naar het
fragment. Nu kom jij en zegt dat dit een
deel is van het geheel; dit zou niet be-
staan als dat andere stuk niet bestond.
Maar ik kan mijn ogen niet losmaken
van dit fragment. Ik ben het met je eens
dat dit alleen maar kan bestaan vanwege
het vloerkleed als geheel, maar ik heb
nooit, nooit naar het hele vloerkleed
gekeken. Ik heb hier nooit voldoende
afstand van genomen … En ik weet niet
hoe ik mijn ogen ervan los moet maken
en naar het vloerkleed als geheel moet
kijken.5

We weten, theoretisch, dat ons per-
soonlijk bewustzijn slechts een frag-
mentarische uitdrukking is van een
groter geheel, de Individualiteit, of
Hoger Ego, maar we zijn niet in staat
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het te ervaren. We voelen dat wij deze
persoon zijn; dat dit onze naam is, on-
ze leeftijd, kenmerken, enzovoort. We
weten niet hoe we op een andere wijze
moeten waarnemen en er is een kracht
die ons bewustzijn gedurende ons da-
gelijkse leven beperkt houdt tot dat
smalle gebied. Wat is die kracht? JK
stond er uitgebreid bij stil: Wat staat
een volledig waarnemen van dit uitge-
strekte, complexe bestaan in de weg? …
Wanneer ik de kamer binnenkom, dan is
er een voorwerp dat mij opvalt. De
prachtige beddensprei, en ik kijk terloops
naar andere dingen … de rest treedt op
de achtergrond, wordt heel vaag …
Waarom heeft de waarneming zich daar-
op gericht? ... Ik zie dit hele gebied van
het leven slechts in termen van het naja-
gen van genot…Verhindert dat het totale
waarnemen?Hoe kan het denkvermogen
het gehele veld overzien, wanneer er al-
leen maar het zoeken naar plezier is? …
Wat is die factor plezier? … Plezier is
altijd persoonlijk … Dus zolang het
denkvermogen plezier najaagt als het ‘ik’,
hoe kan ik dit geheel zien? Ik moet
plezier begrijpen, niet het onderdrukken,
niet het ontkennen. Dus het is belangrijk
het geheel te zien, niet het deel.6

Plezier is een gewaarwording die ont-
staat in dat beperkte centrum van be-
wustzijn, het complex van lichaam en
denken. Zolang ons bewustzijn
zintuiglijke ervaringen najaagt, moet
het wel door middel van de persoon-
lijkheid werken. Damodar K. Mavalan-
kar, een zeer prominente vroege theo-
soof, schreef: De verlangens en passies
zijn, als het ware, ketenen (echte magne-
tische ketenen) die het denken beknotten
tot deze aardse vleselijke genoegens en
verlangens. En hij die het maya wil ont-
stijgen dat deze wereld doordringt moet
dat doen door deze keiharde ketenen te

verbreken die hem gevangen houden in
deze vergankelijke wereld.7

We moeten dus onszelf onderzoeken
en ons afvragen: Hoe leven we? Zoe-
ken we vooral persoonlijk plezier in de
verschillende activiteiten waaraan we
deelnemen? Is onze dagelijkse houding
er een van zelfbescherming, zelfrecht-
vaardiging, enzovoort, een pogen niet
gestoord te worden? Als dat zo is, dan
zijn we voortdurend bezig de fragmen-
tering van het bewustzijn die het ‘ik’ is
te versterken en ons bewustzijn de ge-
vangene te laten zijn van persoonlijke
zintuiglijke ervaringen. Niet dat we het
plezier moeten afwijzen als ware het
iets zondigs. Als het zich voordoet er-
varen we het, op dezelfde wijze als we
onplezierige dingen ervaren. Beide
maken deel uit van het leven. Maar het
feit dat we in bijna iedere situatie op
zoek zijn naar de een of andere vorm
van plezier betekent dat lichamelijke
ervaringen een grote invloed hebben
op ons bewustzijn. Daarom stelt HPB
in Praktisch Occultisme: ‘De eerste grote
wezenlijke illusie die je moet overwinnen
is het jezelf identificeren met het fysieke
lichaam’.8 Helaas is dat niet slechts iets
om te bestuderen of om over te praten.
In de meeste gevallen moet studie de
eerste stap zijn, omdat het de richting
aangeeft, maar als er geen echte be-
reidheid is om in overeenstemming
ermee te leven, is deze kennis van wei-
nig nut. In verband hiermee schreef
HPB: Kennis of jnana is verdeeld in twee
klassen … (paroksha en aparoksha). Het
eerste soort kennis bestaat uit het intel-
lectueel aanvaarden van iets wat gesteld
wordt, het laatste uit het echt verwezen-
lijken ervan…Uit het bestuderen van de
heilige filosofie, … paroksha , wordt ken-
nis (of zullen we zeggen geloof?) in de
eenheid van het bestaan afgeleid, maar
zonder het beoefenen van ethiek kan die
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kennis niet omgezet worden in het hoog-
ste soort kennis ofwel aparoksha-jnana
… Het helpt niets als je intellectueel de
notie van alles en Brahman te zijn be-
grijpt als je het niet praktisch toepast in
je leven … Je kunt niet één zijn met
ALLES, tenzij je hele handelen, denken
en voelen synchroon lopen met het voort-
schrijden van de Natuur.9

Daarom komt echte spirituele kennis
niet slechts uit studie voort, maar uit
een integrale manier van leven waar-
van ook meditatie, zelfkennis en een
onzelfzuchtige houding deel uitmaken.
Als we het serieus menen, moeten we
ons bewustzijn dagelijks trainen om te
leven boven dat centrum van plezier
dat het ‘ik’ is.

De benadering van de occultist
We zagen dat volgens HPB ‘het belang-
rijkste obstakel voor het realiseren van
deze eenheid de aangeboren gewoonte
van de mens is om zichzelf altijd in het
centrum van het universum te plaatsen.’
Laten we eens vanuit het gezichtspunt
van een occultist nadenken over deze
woorden. Het probleem hier is dat we
geconditioneerd zijn door het gevoel
dat centrum te zijn ‘waarin  alleen wij
precies op de juiste plek zijn’. Zoals al
eerder gezegd werd, wordt bewustzijn
niet noodzakelijk beperkt door ruimte
of vorm, maar is het in staat zich be-
wust te worden van wat er plaatsvindt
in andere uitdrukkingen van het Ene
Leven. Aangezien het bewustzijn niet
gewend is om waar te nemen buiten
het persoonlijke centrum, zouden we
moeten proberen om ons bewustzijn te
decentraliseren en het aldus te trainen
vertrouwd te worden met een uitge-
breider en  ruimer waarnemen. Hoe
doen we dat?

Het meditatief oefenen met HPB’s
meditatiediagram is heel nuttig bij dit

streven.10 Het hele diagram is ontwor-
pen om ons te helpen de vereenzelvi-
ging met ons lager bewustzijn te helpen
doorbreken. Het onderwerp van dit di-
agram is te uitgebreid om hier grondig
te bespreken en we zullen het in een
toekomstig artikel aan een nader on-
derzoek onderwerpen, maar we kun-
nen verwijzen naar een gedeelte ervan
(noot redactie: zie ook Mary Anderson
in Theosofia juni 2004 en Het Meditatie-
diagram van HPB en het Proces van
Spirituele Transformatie door Roger
Price in Theosofia oktober 2005).

HPB stelt voor dat we ons bewustzijn
er geleidelijk aan moeten wennen om
op een niet-gecentreerde wijze waar te
nemen, waarbij we proberen te leven
met een ‘voortdurend aanwezig zijn in
alle Ruimte en Tijd’. ‘Hieruit’, voegt zij
eraan toe, ‘ontstaat een substraat van
herinnering aan universaliteit.’ Dit bete-
kent dat we zouden moeten proberen
het bewustzijn te focussen op de plek
waar we zijn in ruimte en tijd. Dat is
niet gemakkelijk om te doen, maar
alleen al een poging in die richting ont-
wikkelt het vermogen om ons bewust-
zijn eraan te wennen op een andere
wijze waar te nemen. Daarbij kunnen
we iedere strategie gebruiken die ons
nuttig lijkt. Als we lopen zouden we,
bijvoorbeeld, kunnen proberen te voe-
len dat we alles zijn wat beweegt, waar-
bij ‘ons’ lichaam slechts een van die
voorwerpen is. Of we zouden op een
bank in het park kunnen zitten en pro-
beren te voelen dat we overal zijn, of
dat ons bestaan noch begin noch vorm
heeft. Dan zouden we dat abstracte
gevoel geleidelijk aan in onze dagelijk-
se routine moeten opnemen.

Er is nog een andere interessante
oefening die wordt voorgesteld door
C.W. Leadbeater: Tijdens meditatie kan
men proberen te denken aan het Hoogste
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Zelf in alles en alles in het Hoogste Zelf.
Probeer te begrijpen hoe het zelf ernaar
streeft zich door middel van de vorm uit
te drukken. Een methode om dit te be-
oefenen is te pogen je bewustzijn te iden-
tificeren met dat van allerlei schepselen,
zoals een vlieg, een mier, of een boom.
Probeer dingen te zien en te voelen zoals
zij dat doen, totdat, naarmate je naar
binnen gaat, ieder bewustzijn van de
boom of het insect wegvalt en het leven
van de Logos te voorschijn komt.11

Hier wijst Leadbeater op twee be-
langrijke zaken. De eerste is: ‘Probeer
tijdens meditatie te denken aan het
Hoogste Zelf in alles en alles in het
Hoogste Zelf’, wat een andere formu-
lering is van HPB’s meditatie waarover
we zojuist spraken. En de tweede is
een advies van Leadbeater om ons te
identificeren met de lagere levensvor-
men. Nogmaals, het is geen eenvoudi-
ge oefening, omdat het betekent dat je
een nieuw terrein betreedt, maar we
kunnen enige interessante aanwijzin-
gen vinden in de woorden van JK, die
ook een dergelijk soort experiment
voorstelde: Het komt mij voor dat een
van onze grootste moeilijkheden is om
niet alleen uiterlijke dingen maar het
innerlijke leven werkelijk, helder, voor
onszelf te zien … Heb je ooit
geëxperimenteerd met kijken naar een
objectief iets zoals een boom zonder een
van de associaties, zonder iets van de
kennis die je erover hebt verkregen,
zonder enige woorden die een scherm
optrekken tussen jou en de boom en
verhinderen dat je hem ziet zoals hij
eigenlijk is? Probeer het maar eens en zie
wat er eigenlijk plaatsvindt wanneer je de
boom observeert met je hele wezen, met
je hele energie. In die intensiteit zul je
ontdekken dat er helemaal geen
waarnemer is; er is alleen aandacht.12

Om bij dit soort oefening te slagen
moeten we in staat zijn ons persoonlijk
bewustzijn tot zwijgen te brengen. Al
deze oefeningen kunnen door onszelf
uitgeprobeerd worden in een geest van
onderzoek. Ze zullen geleidelijk aan
het vermogen tot waarnemen, dat la-
tent in ieder van ons aanwezig is, ont-
wikkelen. Ongetwijfeld zal er een be-
langrijke transformatie plaatsvinden
wanneer dit soort spiritueel onder-
scheidingsvermogen ontwaakt. Zoals
Leadbeater zei, nadat hij zijn oefening
beschreven had: Wanneer we heel zeker
weten dat we deel uitmaken van een ge-
heel, maakt het ons niet zoveel uit waar
dit specifieke fragment ervan nu precies
is, of door wat voor ervaringen het bezig
is te gaan.13
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5. JK, Tradition and Revolution, Dialogue
18: ‘Energy and Fragmentation’.
6. idem.
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304.
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337.
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Uit The Theosophist, mei 2008
Vertaling: Louis Geertman
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De Stem van de Stilte:
de wereld achter het werk
deel 1I: analyse van de tekst van de Stem

– Ingmar de Boer

Dit is het tweede deel van een
artikel naar aanleiding van het feit
dat 120 jaar geleden De Stem van de
Stilte geschreven werd.

In het eerste deel van dit artikel hebben
we de totstandkoming bekeken van De
Stem van de Stilte, (hierna ßde Stemû).
We hebben vluchtig bekeken of er mis-
schien sprake kan zijn geweest van een
proces van ge‹nspireerd schrijven. Als we
er vanuit gaan dat de tekst van de Stem
niet het creatieve product is van de geest
van HPB zelf, hetgeen ze ook stellig be-
weert, blijft de vraag prangen waar we
dan precies naar een originele tekst zou-
den moeten zoeken. Om wat dichter te
komen bij een antwoord op deze vraag
kunnen we proberen in kaart te brengen
waar de Stem eigenlijk over gaat, en waar
de thema's en gebruikte terminologie
vandaan komen.

In het eerste deel hebben we vervolgens
de tekst ingedeeld in 39 korte verhande-
lingen met elk een eigen afgerond thema.
We kunnen nu de in de tekst gebruikte
technische termen bij elk van deze stuk-
ken gaan invullen, met het doel een beter
beeld te krijgen van de denkwereld van
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de Stem. Zo komen we tot het volgende
overzicht, aan de hand waarvan we ons
onderzoek kunnen voortzetten.

De technische termen

In de eerste kolom van deze tabel zien we
weer de indeling in voorwoord plus de
drie fragmenten. In kolom 2-5 zien we de
39 ge‹dentificeerde korte verhandelingen,
elk met hun thema, en de nummers van
de aforismen uit de Nederlandse editie en
de noten die daarbij horen.15 In kolom 6
vinden we bij elk van de verhandelingen
de technische termen die in de aforismen
worden gebruikt, gevolgd door de termen
die voorkomen in de bijbehorende noten.
In de laatste kolom vinden we hierbij een
aanduiding van de verschillende denk-
richtingen waaruit de technische termen
afkomstig zijn. Sommige termen zijn
uiteraard in meerdere van deze denkrich-
tingen onder te brengen, terwijl andere
uniek zijn voor ‚‚n bepaalde richting.
Deze laatste zijn voor ons natuurlijk het
meest interessant, omdat we daarin direc-
te aanwijzingen kunnen vinden omtrent
de denkwereld van de Stem.

De denkrichtingen die we vinden in de
laatste kolom, vallen grofweg uiteen in
drie hoofdrichtingen, te weten het hin-
doe‹sme, het boeddhisme, en ßmoderne
theosofieû. De theosofie had ten tijde van
het schrijven van de Stem al enigszins
een eigen vaktaal ontwikkeld, die vooral
gebruik maakt van oosterse termen, maar
waarin ook veel begrippen voorkomen uit
de westerse filosofie (geest, ziel, Ego,
etc.) en natuurwetenschappen (aether/
ether, materie, fysiek, etc.) en het wester-
se occultisme (astraal, aura, etc.), en ter-
men die door HPB of andere theosofen
zijn ge‹ntroduceerd. De begrippen Zelf en
Ego worden nu ook buiten de theosofie
veel gebruikt, bijvoorbeeld in bepaalde
richtingen van de psychologie, maar de

psychologie als wetenschap ontstond
nagenoeg parallel met de theosofische
beweging en daaraan konden theosofen
ze dus nog niet hebben ontleend. Voor
het gemak scharen we die termen hier
onder de noemer ßmoderne theosofieû.
Overigens, de verwijzingen naar ma‡on-
nieke symbolen laten we hier buiten be-
schouwing, aannemende dat deze niet
met de brontekst te maken kunnen heb-
ben.

Bij het verbinden van een denkrichting
met een term moeten we, om een juist
beeld te krijgen, bij elke term de meest
ruime context kiezen waarbinnen de term
voorkomt. Het hindoe‹sme bijvoorbeeld,
omvat een groot gebied waarbinnen veel
verschillende subreligies bestaan. De
meeste van de technische termen in de
Stem zijn echter afkomstig uit het boed-
dhisme en omdat het boeddhisme is ont-
staan in een samenleving waar op dat mo-
ment het hindoe‹sme al in volle bloei
was, vinden we de belangrijkste concep-
ten uit het hindoe‹sme ook terug in het
boeddhisme. Het noordelijke boeddhis-
me, het mahàyàna-boeddhisme, is op zijn
beurt weer ingebed in het boeddhisme als
geheel en als we de structuur van deze
steeds specifiekere denkrichtingen verder
volgen, kunnen we op die manier een zo
nauwkeurig mogelijk beeld vormen van
de wereld achter de Stem.

In de tabel met technische termen kun-
nen we in totaal dertien verschillende
denkrichtingen onderscheiden, die hier-
onder met hun onderlinge relaties in een
diagram zijn gezet.

Het hindoe‹sme

Aan de basis van het schema vinden we
het hindoe‹sme, waarbinnen het ÷aivisme
een richting is waarin de god øiva cen-
traal staat. Dit laatste ontstaat pas ver na
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het opkomen van het boeddhisme en
wordt in de Stem slechts ‚‚n keer ge-
noemd in de noten. Het valt overigens
wel op dat het hindoe‹sme in onze tabel
het meest voorkomt in het eerste frag-
ment. De mantra aan het eind van het
eerste fragment, ßoü tat satû, is de be-
langrijkste mantra van het hindoe‹sme.
Het thema van nàda, het geluidloze ge-
luid, de ßstem van de stilteû, is een thema
dat oorspronkelijk uit het hindoe‹sme
(mãmàüsà) komt en is overgenomen in
de boeddhistische tantriek. De verbinding
met de verschillende bewustzijnstoestan-

den, waakbewustzijn, droom, diepe slaap
en de vierde toestand, en met de vier
fasen van het woord AUý (of oü) zijn
thema's die al in het hindoe‹sme beston-
den.

Het mahàyàna-boeddhisme

Het verschijnen van de Boeddha Gautama
rond 560 voor Christus markeert het be-
gin van het boeddhisme. Deze eerste
impuls wordt in het latere boeddhisme
wel aangeduid als ßde eerste wenteling
van het wiel van dharmaû. De voornaam-
ste geschriften die hieruit voortkomen



werden samengebracht in de Tipiñaka. De
belangrijkste versie van de Tipiñaka is de
Pàëi-canon, geschreven in het Pàëi, een
oude Indiase taal die ontstaan is uit een
variant van het nog oudere Sanskriet.
Deze Pàëi-canon is gefixeerd in het jaar
250 voor Christus. De vier edele waarhe-
den en het achtvoudige pad vormen de
kern van dit oorspronkelijke boeddhisme
dat later het hãnayàna-boeddhisme, of het
zuidelijke boeddhisme zal worden ge-
noemd.

Binnen het oorspronkelijke boeddhisme
groeit rond 100 voor Christus een nieuwe
impuls, de zogenaamde tweede wenteling
van het wiel, waarin het begrip ßleegteû
(÷ånyàta) centraal staat, en de relativiteit
van dat wat vorm heeft. In de richting die
hieruit voortkomt, vinden we de
pàramità's, die in de Stem voorkomen in
fragment III als de sleutels tot de zeven
poorten. Er ontstaat een nieuwe verzame-
ling geschriften in het Sanskriet, de
praj¤àpàramità-literatuur, waartoe onder
andere de bekende Hart-såtra en Dia-
mant-såtra behoren. Deze richting wordt
pàramitàyàna genoemd. In het
pàramitàyàna vinden we ook het ideaal
om in verlichte toestand de verlossing van
alle levende wezens te willen bewerk-
stelligen, alvorens definitief toe te treden
tot nirvàõa. Deze toestand wordt ge-
noemd de bodhisattva-staat en wordt wel
gezien als het belangrijkste concept bin-
nen het mahàyàna. Dit is ook het belang-
rijkste begrip in de denkwereld van de
Stem.

Màdhyamika en yogàcàra
Een derde impuls, aangeduid als de derde
wenteling van het wiel van dharma, heeft
het begin van zijn invloed rond 100 na
Christus en heeft als centrale concept de
absolute realiteit (paramàrtha). Cruciaal
voor deze derde wenteling is de Lotus-

såtra (Saüdhinirmocanasåtra), waarin
onder andere de boeddha-natuur wordt
gepresenteerd, de aanleg die in de aard
van ieder mens aanwezig is om uitein-
delijk tot een boeddha te kunnen worden.
In het mahàyàna-boeddhisme ontstaan
twee hoofdrichtingen, màdhyamika en
yogàcàra, met elk een verschillend
standpunt met betrekking tot de absolute
realiteit.16

De yogàcàra's stellen dat er geen basis
van objectiviteit bestaat onafhankelijk
van het bewustzijn van de waarnemer,
maar dat de objectiviteit altijd in wissel-
werking is met een subject. De absolute
realiteit bestaat alleen waar die wissel-
werking geheel ophoudt, in het universele
zelf, door hen genoemd àlaya. Dit begrip
àlaya is uniek voor het yogàcàra-
gezichtspunt.

De màdhyamika's stellen daarentegen
dat de absolute realiteit niet bestaat en dat
we ons juist in het erkennen van de afwe-
zigheid daarvan, bewust kunnen worden
van de absolute realiteit. Objecten be-
staan onafhankelijk van het bewustzijn
van de waarnemer, maar bevatten geen
absolute realiteit. De prasaïga-richting
binnen de màdhyamika zegt bovendien,
dat bij analyse blijkt dat objecten hele-
maal niet bestaan, dus ook geen relatieve
realiteit bevatten.

De belangrijkste denker in de
màdhyamika-richting is Nàgàrjuna, ge-
boren rond 200 na Christus, in de tegen-
woordige Indiase deelstaat Andhra
Pradesh. Hij wordt gezien als degene die
het probleem van de absolute en relatieve
realiteit binnen het mahàyàna-boeddhis-
me onder de aandacht heeft gebracht.

De belangrijkste denker in de
yogàcàra-richting is Asaïga, naar
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schatting geboren rond 350 na Christus,
in Puruùapura, de tegenwoordige stad
Peshawar in het noorden van Pakistan.
Hij wordt algemeen gezien als de stichter
van de yogàcàra-school. Hij schreef on-
der andere de Yogàcàrabhåmi (een tekst
over de stadia van het pad van bevrij-
ding) en - ge‹nspireerd door Maitreya -
de zogenaamde ßvijf boeken van Mai-
treyaû (Tibetaans byams pa'i chos lnga).

Zowel Nàgàrjuna als Asaïga wordt
genoemd in het voorwoord van de Stem.
In het voorwoord wordt verder gezegd dat
de Gulden Voorschriften ßgewoonlijk
worden bewaard op de altaren van de
tempels, verbonden aan de centra waar de
z.g. `beschouwende' of Mahayana (Yoga-
charya)- scholen gevestigd zijn.û Dit lijkt
een concrete aanwijzing te zijn, die ons
op het spoor zou kunnen zetten van de
vindplaats van de Voorschriften.

Vajrayàna

Een verdere fase van ontwikkeling in het
mahàyàna-boeddhisme is het vajrayàna,
door sommigen bestempeld als een vierde
wenteling van het wiel van dharma. Deze
esoterische richting kenmerkt zich met
name door het gebruik van technieken die
het bewustzijn en zijn inhouden recht-
streeks be‹nvloeden, waaronder het toe-
passen van mantra's, ritueel en symbo-
lentaal, maõóala's en identificatie- en
disidentificatietechnieken. Het vajrayàna
bevat veel elementen van het sjamanisme,
de religie die voor het ontstaan van het
hindoe‹sme en boeddhisme op het gehele
Eurazische continent en ver daarbuiten in
allerlei verschillende vormen heeft
bestaan. Ook binnen het hindoe‹sme,
jainisme, tao‹sme en het Japanse
boeddhisme vinden we in meer of min-
dere mate nog trekken van het sjamanis-
me. Vajrayàna-boeddhisme bestaat zowel
in de màdhyamika- als de yogàcàra-

scholen, hoewel door ori‰ntalisten in de
tijd van HPB - waarschijnlijk ten on-
rechte - met name yogàcàra werd gezien
als een mystieke richting.17

De allerhoogste Boeddha (àdibuddha)
heeft in de verschillende vajrayàna- in-
wijdingsscholen verschillende benamin-
gen, maar de namen Vajradhara (drager
van de diamant) en Vajrasattva (de dia-
mantziel) zijn uniek voor het vajrayàna.
Vajradhara wordt door HPB verbonden
met ßeerste aspectû en Vajrasattva met het
tweede. In de Stem treffen we Vajra-
sattva, de diamantziel, aan in de veer-
tiende korte verhandeling. In datzelfde
gedeelte vinden we een andere verwijzing
naar het vajrayàna, namelijk in de yogi
van de tijdcirkel (ßTime's Circleû). Hierin
ligt een oppervlakkige verwijzing naar
Kàlacakra (letterlijk tijdcirkel), de voor-
naamste van de vajrayàna-scholen. Het
concept van de àdibuddha is met name
aanwezig in de Kàlacakra-cultus. Behalve
deze en nog enkele andere oppervlakkige
verwijzingen is er inhoudelijk niet veel
van het vajrayàna terug te vinden in de
tekst van de Stem. Geen van de korte
verhandelingen heeft een thema dat spe-
cifiek is voor het vajrayàna-boeddhisme.

In De Geheime Leer zegt HPB over
àdibuddha: [het] is een begrip dat werd

gebruikt door Aryàsangha in zijn Gehei-

me verhandelingen, en tegenwoordig

wordt gebruikt door alle mystieke noor-

delijke boeddhisten.
18 In de wetenschap-

pelijke wereld is niets bekend over deze
geheime verhandelingen van Asaïga,
waarover HPB spreekt, maar in de India-
se traditie wordt Asaïga wel verbonden
met de opkomst van het vajrayàna-boed-
dhisme, en wordt hij gezien als de auteur
van de oudste tekst van de boeddhistische
tantra's, de Guhjasamàjatantra.19

202 Theosofia 110/5 � oktober 2009



Met betrekking tot het vajrayàna kun-
nen we verder nog opmerken, dat in De

Geheime Leer de dhyàni-boeddha's een
belangrijke plaats innemen. De oorsprong
van dit concept lijkt te liggen in de
Guhjasamàjatantra.20 De dhyàni-boed-
dha's zijn echter zo populair geworden in
het mahàyàna-boeddhisme, dat we eigen-
lijk niet kunnen zeggen dat het een con-
cept is dat specifiek is voor het vajrayàna.
In ons overzicht van de Stem komen deze
slechts eenmaal voor (als ßdhyàni'sû). De
term dhyàni-boeddha's, boeddha's van
meditatie, is overigens vooral in gebruik
is bij westerse onderzoekers. In plaats
daarvan heten ze bijvoorbeeld in de
Guhjasamàjatantra de vijf tathàgatha's:
zij die de stroom zijn overgegaan, oftewel
bevrijding hebben bereikt.

In de geschiedenis van de theosofie
spelen de dhyàni-boeddha's een grote rol
omdat ze de boeddhistische variant zijn
van de zeven beginselen, die de ruggen-
graat vormen van het theosofische ge-
dachtegoed dat onder andere via HPB
door de mahàtma's naar voren werd ge-
bracht. We kennen ze ook als de zeven
stralen, de hemelse mensen, en de
dhyàn-chohans, de primordiale zeven,
goddelijke zonen, planeetgeesten, recto-
res mundi, elohim, aartsengelen, lha,
manasaputra's, agniùvàttà's, enzovoort.
Dat het begrip van de dhyàni-boeddha's
in de belevingswereld van de mahàtma's
een zekere rol moet hebben gespeeld,
kunnen we ook afleiden uit de aanwijzing
in HPB's beschrijving van de ßtempel van
de panchen lamaû, waar ze naast de aan-
wezigheid van mahàtma M., ook de man-
tra van de vijf dhyàni-boeddha's noemt,
ßoü traü àþ hrãþ håüû.21

Afsluitend kunnen we over het vajra-
yàna-boeddhisme zeggen: de denkwereld
van de Stem vooronderstelt het bestaan

van de vajrayàna-traditie, maar is zelf
niet een vajrayàna-geschrift.

Het Oostaziatische boeddhisme

Het boeddhisme is dan in het begin van
de zesde eeuw door de monnik Bodhi-
dharma naar China gebracht, van waaruit
het mahàyàna-boeddhisme zich verder
door Oost-Azi‰ heeft verspreid. In China
hebben zich een zestiental scholen ont-
wikkeld, waarvan er veertien worden
ingedeeld in twee groepen van zeven, de
exoterische en esoterische scholen, de
ji…o m‚n en zºng m‚n, die model staan
voor HPB's leer van het oog en de leer
van het hart, de ßtwee padenû, in de Stem
gespeld als kiau men en tsung men.22

HPB baseert zich wat betreft het Chinese
boeddhisme met name op het werk van
Edkins. De zºng m‚n, de esoterische of
ßcontemplatieve scholenû, door HPB
genoemd in het voorwoord van de Stem,
worden door Joseph Edkins gezien als
vertegenwoordigers van de leer die door
Bodhidharma naar China werd ge-
bracht.23 HPB noemt deze richting de
dan, dzyàn of zen, of kortweg ßesoterisch
boeddhismeû.

In de Stem vinden we een aantal ter-
men uit het Chinese boeddhisme. De
spelling daarvan komt overeen met die in
het werk van Edkins. Steeds gaat het
echter om concepten die ook al in het
eerdere boeddhisme voorkomen, afgezien
van de ji…o m‚n en zºng m‚n. Het Oost-
aziatische boeddhisme wordt verder al-
leen aangestipt. Er komen dus verder in
de Stem geen concepten voor die speci-
fiek zijn voor deze vormen van boeddhis-
me, maar het gebruik van de Chinese
begrippen doet wel vermoeden dat het
gedachtegoed van de Stem tenminste ook
in China een voedingsbodem moet heb-
ben gehad.

(wordt vervolgd)
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Charles Webster
Leadbeater

Charles Webster Leadbeater
was iemand die zijn hele
leven gewijd heeft aan het
bestuderen van het diepe
mysterie van het Zijn. Hij
was tevens een groot leraar
en schrijver die veel invloed
heeft gehad op talrijke men-
sen en op zijn tijd. Hij was
een groot occultist en onder-
zoeker, dit laatste met hulp
van zijn helderziende vermo-
gens. Daardoor heeft hij gro-
te invloed gehad op zowel de
parapsychologie als op “new
age” bewegingen en, via de
beschrijving van zijn helder-
ziende waarnemingen, ook
op de kunst. Het was een
man die, als hij op straat liep,
opviel door zijn postuur,
maar ook door de waardig-
heid die van hem uitging en
zijn indringende stralende
helderblauwe ogen.

Charles Webster Lead-
beater (CWL) werd geboren
op 16 februari 1854 in het
plaatsje Stockport, Cheshire,
Engeland, tenminste volgens
zijn geboortebewijs. Op zijn
paspoort staat echter als ge-
boortedatum: 17 februari
1847. Volgens dit paspoort is
hij dus zeven jaar ouder.

Wel werd mede hierdoor
17 februari een belangrijke
dag voor de Theosophical
Society, en die werd later ge-
vierd als Adyar- dag. Er von-
den, steeds op 17 februari,
drie opmerkelijke gebeurte-
nissen plaats: Giordano Bru-
no, die beschuldigd werd van
ketterij, stierf op 17 februari
1600 op de brandstapel (An-

nie Besant zou een reïncar-
natie van hem zijn). Kolonel
Olcott, de eerste president
van de vereniging, stierf op
17 februari 1907 en Lead-
beater werd geboren op 17
februari (of toch op de 16e?).

CWL kwam uit een nor-
maal middenklasse gezin. Zijn
vader werkte als boekhouder
bij de spoorwegen en het ge-
zin verhuisde voor een aantal
jaren naar Brazilië toen CWL
ongeveer twaalf jaar oud
was. Er wordt gezegd dat zijn
jongere broer daar bij een
aanval door Indianen is over-
leden, en dat hij zelf ook ge-
marteld is. Helaas zijn daar
historisch geen bewijzen
voor gevonden. Zijn vader
stierf op 37- jarige leeftijd, in
1862. CWL bleef toen met
zijn moeder achter. Het is
niet precies bekend welke
opleidingen hij heeft genoten,
maar hij schijnt de normale
kennis voor die tijd van
Grieks en Latijn te hebben
gehad en ook kennis van alle
andere vakken te hebben
gehad. Hij heeft geen univer-
sitair onderwijs gehad, maar
hij heeft door zelfstudie een
hoog ontwikkelingspeil be-
haald.

Hij heeft een tijdje bij een
bank gewerkt om in zijn le-
vensonderhoud en dat van
zijn moeder te voorzien. Hij
was actief lid van de Kerk van
Engeland en nam ook deel
aan het werk van de kerk in
Margaret Street in Londen,
waarbij hij vooral het jonge-
renwerk daar opstartte. Hij
had roeping voor het pries-
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Charles Webster Leadbea-
ter was een autoriteit op het
gebied van psychische en
occulte waarnemingen. Hij
schreef diverse publicaties
naar aanleiding van zijn
helderziende onderzoeken.

Via J.I. Wedgwood kwam hij
in contact met de gemengde
vrijmetselarij en de Oud
Katholieke Kerk. Op basis
van helderziende waarne-
ming werkten zij aan herzie-
ning van de ritualen van de
kerk om het innerlijk effect
ervan te optimaliseren.
Daaruit ontstond de Vrij-
Katholieke Kerk.

C.W. Leadbeater werkte
nauw samen met Annie Be-
sant, onder meer aan het
opleiden van J. Krishnamurti.
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terschap en zocht daarvoor
hulp bij zijn oom, Reverend
W.W. Capes in Oxford. Er is
niets bekend van theologi-
sche studies daar, maar zijn
familieband met de priester,
zijn eigen karakter en zijn
toewijding waren voldoende
om hem tot Deacon (diaken)
te wijden in 1878. Op 21 de-
cember 1879 volgde zijn
priesterwijding. Hij woonde
toen met zijn moeder even
buiten het dorpje Liphook.

Hij leek een orthodoxe en
conservatieve man, maar in-
nerlijk was hij verre van dat.
Hij had een grote belang-
stelling voor de psychologie
en die belangstelling bracht
hem in aanraking met se-
ance- bijeenkomsten in Lon-
den. Nadat hij een stukje had
gelezen in de Daily Telegraph
kwam hij in 1883 in contact
met A.P. Sinnett die toen
vicevoorzitter was van de
Theosophical Society (CWL
was toen 29). Hij las Sinnet’s
boek: The Occult World. Dit
bracht een grote ommekeer
in zijn leven. Op 20-11-1883
werd hij als lid toegelaten in
de London Lodge en daar
ontmoette hij mevrouw H.P.
Blavatsky (HPB). Hij groeide
steeds meer af van de Angli-
caanse kerk. Op 31-10-1884
ontving hij een brief van de
Meester KH. Hij schreef een
brief terug en bood zich
daarin aan als helper. Hij
vroeg HPB die brief te lezen
en dat deed zij. Toen mate-
rialiseerde zich opnieuw een
brief in HPB’s hand, waar
CWL bijstond. Daarin stond

dat CWL Engeland moest
verlaten om zich in Alexan-
dria bij HPB te voegen. Hij
regelde zijn zaken in
Engeland, zijn moeder was
intussen gestorven, en
scheepte zich in naar India.

Onderweg, in Ceylon,
werd hij boeddhist. Hij arri-
veerde in december 1884 in
Adyar.

Van 1884-1888 was CWL
secretaris van The Theo-
sophical Society en assistent
van President Olcott. Gedu-
rende die tijd deed hij een
intensieve cursus in medita-
tie wat zijn helderziende
vermogens deed ontwaken.
Van 1886 -1889 verbleef hij
voornamelijk met Olcott in
Ceylon, waar hij de toen 13
jarige C. Jinarajadasa ont-
moette. In hem zag hij de
reïncarnatie van zijn over-
leden broer. Hij voorzag een
theosofische opdracht voor
de jongen en nam hem mee
naar Londen voor zijn op-
voeding. In Londen voegde
zich de toen nog jonge
George Sydney Arundale bij
hen en ook de zoon van Sin-
nett. Zowel C. Jinarajadasa
als G.S. Arundale zijn presi-
dent geweest van The Theo-
sophical Society. CWL was
hun mentor gedurende een
aantal studiejaren in Londen.

In die tijd in Londen begon
hij te schrijven, beginnende
met The Astral Plane (Het
astraal gebied).Vanaf 1895
publiceerde hij ook in sa-
menwerking met Annie Be-
sant teksten die de voor-
bereiding waren voor het

boek Occulte Scheikunde. Al
met al heeft CWL zo’n veer-
tig boeken geschreven en
daarnaast nog vele brochures
en andere kleine geschriften,

In 1903 verscheen van zijn
hand het boek The Other Side
of Death. Hierin schilderde hij
de scheiding van de onzicht-
bare lichamen van het zicht-
bare lichaam, eerst het astra-
le en het mentale, en later
het verblijf in Devachan, tot
daarna de terugkeer door
reïncarnatie.

In die periode schreef hij
ook Man Visible and Invisible,
wat nu als nieuwe en herzie-
ne herdruk weer in het Ne-
derlands verkrijgbaar is met
als titel: De Zichtbare en
Onzichtbare Mens (UTVN).

Tot 1909 woonde hij voor-
namelijk in Londen, maar gaf
van daaruit wereldwijd le-
zingen. Hij stond bekend als
de grootste theosofische
autoriteit op het gebied van
de psychische en occulte
waarnemingen. In die tijd
werd ook bekend dat CWL
jongens in de beginnende
puberteit hulp bood bij hun
seksualiteit door hun mas-
turbatie aan te bevelen.
Daardoor kwam hij, zeker in
die Victoriaanse tijd, in op-
spraak. Dat is hem zijn hele
leven blijven achtervolgen.
De toen al oude President
Olcott heeft nog een onder-
zoek laten instellen, maar er
is nooit een rechterlijke uit-
spraak over geweest. In ver-
band met deze beschuldi-
gingen die de vereniging geen
goed deden, zegde CWL zijn
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lidmaatschap van de vereni-
ging op. Dit was echter niet
voor lange tijd, want nadat
Annie Besant het president-
schap had overgenomen, na
de dood van Olcott, vroeg ze
hem weer terug te komen.
Er werd in de General Coun-
cil gestemd over de herop-
name als lid van CWL. Deze
stemming was positief, en
CWL kwam terug in Adyar.
In die periode schreef hij, in
nauwe samenwerking met
Annie Besant, zijn belangrijk-
ste werken.

In 1909 ontdekte hij de
toen 13- jarige Krishnamurti,
op het strand in Adyar en zag
in hem de komende wereld-
leraar.

Vanaf 1910 begon hij aan
een serie artikelen over de
vroegere levens van theoso-
fen, wat in boekvorm ver-
scheen in 1913 onder de titel
Man, Whence, How and
Whither. Dit onderwerp
leidde wel tot enige discus-
sies en veel competitie onder
de leden.

Het ledental van de vere-
niging steeg van 16.000 in
1911 tot 36.000 in 1920 met
een climax van 45.000 in
1928.

Niettegenstaande dat was
en bleef CWL een controver-
sieel persoon. In 1913 was er
een rechtszaak met de vader
van de broertjes Krishnamur-
ti over de voogdij van de jon-
gens, waarbij de vorige zaak
weer de kop op stak. De jon-
gens mochten echter wel
naar Londen om te studeren,
waarbij Krishnamurti zakte

voor zijn examen. Later gin-
gen zij voor hun studie naar
Ojai in Californië.

In 1914 vertrok CWL naar
Sydney in Australië. Mogelijk
was dat een soort vlucht van-
wege de laatste problemen in
Adyar, maar het kan ook zijn
dat Leadbeaters karakter, hij
was een verknochte conser-
vatieve Tory en imperialist, te
veel in conflict kwam met de
socialistische ideeën van An-
nie Besant die een groot deel
van haar tijd werkte voor de
vrijheid van het Indiase volk.

In Sydney leefde hij met
een grote groep jongeren, uit
verschillende landen, die aan
hem toevertrouwd waren
om hen te trainen in spiritu-
ele ontwikkeling.

In 1922 betrok hij het
landgoed “The Manor”, een
groot gebouw met een
prachtig uitzicht over de ha-
ven. Ook hier kwamen pro-
blemen. Er kwamen verhalen
in de kranten over de oude
morele kwestie en er kwam
een politieonderzoek, maar
er werd geen grond voor de
beschuldiging gevonden, hoe
zeer zijn aanklagers ook pro-
beerden om hem in een
kwaad daglicht te stellen. De
groep jongeren was hem
zeer toegewijd en stelde een
door velen ondertekende
petitie op om die aanklacht
te ontzenuwen. Toch was hij
oorzaak van een splijting in
de groep in Sydney, waarvan
de ene groep terug wilde
naar de oorspronkelijke
Blavatsky-lijn, en de andere
aan de leringen van Lead-

beater de voorkeur gaf. Dat
was ook omdat sommigen de
boeken en teksten van CWL
duidelijker en makkelijker te
lezen vonden dan bijvoor-
beeld De Geheime Leer van
HPB.

In deze periode nam zijn
leven ook een andere wen-
ding. Al in Europa was hij ge-
fascineerd geraakt door het
tijdens kerkelijke ceremoniën
waarnemen van het innerlijke
effect daarvan. In het bijzon-
der bij de Katholieke Mis,
zelfs als die gecelebreerd
werd door een priester van
minder geestelijk niveau.

In 1915 ontmoette hij J.I
Wedgwood, een theosoof en
ritualist die hem inwijdde in
graden en ceremoniën van
de gemengde vrijmetselarij,
(Co-Freemasonry),  of wel
“Le Droit Humain”. Daarna
schreef hij onder andere het
boek: The Hidden Life in
Free-Masonry. De relatie met
Wedgwood bracht hem ook
in contact met de Oud Ka-
tholieke Kerk in Engeland
waarin Wedgwood in 1916
tot bisschop werd gewijd. In
datzelfde jaar wijdde deze
CWL ook tot bisschop. Dit
kerkgenootschap bevond
zich op dat moment in een
crisis. Het was officieel ge-
vestigd in Engeland door een
enthousiaste maar zweverige
Aartsbisschop Mathew, aan
wie deze taak was opgedra-
gen door de Oud Katholieke
Kerk die al lang bestond in
Nederland. Dit Kerkgenoot-
schap was ontstaan door een
afscheiding van de R.K. kerk
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in het begin van de 18de

eeuw. Het had de apostoli-
sche successie, de sacramen-
ten  en de vorm van de dien-
sten behouden , alleen de ge-
hoorzaamheid aan de Paus
afgezworen. Mathew had
gebroken met zijn collega’s in
de Nederlandse kerk, en de
kerk in Engeland werd on-
afhankelijk. Kort daarna ver-
liet Mathew deze kerk en
verbond zich met de RK
kerk. Er bleef een handjevol
geestelijken en gelovigen
achter. Wedgwood werd
voorzittend Bisschop hiervan.
In Sydney werkten Wedg-
wood en Leadbeater samen
om het rituaal te herzien zo-
dat, voor zover zij dat hel-
derziend konden waarne-
men, het innerlijk effect van
de verschillende ritualen
optimaal was. Een belangrijk
deel van de bezoekers van
die kerk bestond uit theoso-
fen en mensen die daarmee
sympathiseerden. Het kerk-
genootschap breidde zich
razendsnel uit, en Wedg-
wood en Leadbeater schre-
ven naar de aartsbisschop
van de Oud Katholieke Kerk
in Nederland om weer sa-
men te gaan werken, maar
deze weigerde dat. De naam
van de kerk werd later gewij-
zigd van Oud Katholiek in
Vrij-Katholiek. De kerk nam

vanaf dat moment bijna alle
tijd en aandacht van CWL in
beslag. Hoewel hij de nood-
zaak van neutraliteit voor de
Theosophical Society erken-
de en dus de vereniging niet
wilde verbinden met een
andere beweging, leek dit nu
voor hem niet belangrijk.

Ook in die tijd kwamen
weer de beschuldigingen van
immoreel gedrag boven,
maar hij nam er geen notitie
van en wilde zich niet verde-
digen. Hij vond dat boven-
matige persoonlijke zelfver-
dediging niet hoort bij het
innerlijk leven.

Dit, en de verschillen met
de groep die naar de leringen
van HPB terug wilde, ver-
oorzaakte een splitsing in de
Theosophical Society in Syd-
ney, en die breuk is pas na
vele jaren weer geheeld.

In die tijd schreef CWL The
Hidden Side of Christian Festi-
vals en The Science of the Sac-
raments, maar ook The Mas-
ters and the Path. Met Annie
Besant samen schreef hij The
Lives Of Alcyone over de
voorafgaande incarnaties van
Jiddu Krishnamurti.

In 1929 hief Krishnamurti
de Orde van de Ster op.
CWL was altijd loyaal ge-
weest aan Annie Besant over
de verschillende stappen die
zij genomen had wat Krishna-

murti betrof, maar liet zich
hierdoor niet verstoren in
zijn werk. In 1930 ondernam
CWL nog een keer een in-
spannende rondreis door
Europa en vestigde zich daar-
na in Adyar, waar hij weer
actief was in het geven van
lezingen.

Door de jaren heen heb-
ben duizenden en nogmaals
duizenden hem hun proble-
men en/of zorgen voorge-
legd. Hij was altijd bereid te
luisteren en had daardoor
een uitgebreide correspon-
dentie over de gehele we-
reld.

Annie Besant stierf in 1933,
en in het vroege voorjaar van
1934 vertrok CWL opnieuw
naar zijn geliefde Australië.
Onderweg werd hij ziek en
stierf op 1 maart 1934 in
Perth, in West- Australië.

WK
Bronnen:
- Theosophical Encyclopaedia
(Theosophical Publishing
House Philippines)
-Dictionary of Gnosis and
Western Esotericism, Wouter
J. Hanegraaff
- Charles Webster Leadbeater,
a Biography, Hugh Shearman
- A Tribute Offering, M.E.
Rocke, M.D.
- The Elder Brother A Biogra-
phy of Charles Webster Lead-
beater, Gregory Tillet
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The One True Adventure,
Theosophy and the Quest
for Meaning, door Joy
Mills, met een voorwoord
van John Algeo en met
bibliografie en index.
Quest Books TPH Whea-
ton, € 20,50.

De samenstellers van dit
boek met artikelen van Joy
Mills zijn David P. Bruce en
Anton Lysy.

Joy Mills schreef de artike-
len tijdens haar lange zeer
productieve leven in dienst
van de Theosophical Society.
De artikelen dateren van
1944 tot 2006. Zij werden
gepubliceerd in The Theoso-
phist en in The American The-
osophist. Nu zijn ze samen-
gevat in vier hoofdstukken
die corresponderen met de
vier stadia van geestelijk on-
derzoek naar de betekenis
van het leven: de menselijke
conditie, de verborgen mo-
gelijkheden, de esoterische
leringen en zelftransformatie.
John Algeo geeft in zijn voor-

woord aan dat ‘The One True
Adventure’ een gids is die je
kunt lezen terwijl je aanteke-
ningen maakt, zodat je de le-
ringen innerlijk kunt verwer-
ken. Dan wordt het boek
een wegwijzer naar de bete-
kenis van het leven. De sa-
menstellers schrijven in hun
verantwoording dat de arti-
kelen met medewerking van
Joy Mills aan de tijd zijn aan-
gepast en dat te lange zinnen
zijn ingekort.

De vijf artikelen in het
eerste hoofdstuk over de
menselijke conditie gaan over
de wereld waarin we leven,
een wereld van angst,
wantrouwen en achterdocht.
Er is nog geen enkel
vertrouwen in de mensheid
waarvan we zelf deel
uitmaken. We zijn nog ver
verwijderd van de vrijheid die
verantwoordelijkheid
inhoudt, lezen we in het
artikel: ‘New Frontiers for an
Ageless Wisdom’ (Nieuwe
grenzen voor een tijdloze
wijsheid). Nog ver van de
broederschap die geen
sentimentele emotie is, maar
een onvermijdbaar feit, deel
uitmakend van de structuur
van het universum. Het gaan
herkennen van broederschap
is gebaseerd op de
gewaarwording van de
eenheid van leven, uitgedrukt
in het fundamentele beginsel
van harmonische orde in het
universum. Om je in het
onbekende van leringen te
kunnen begeven moet je
beginnen met het bekende.

Een stap vooruit begint daar
waar je staat. Van daaruit be-
gint het onderzoek in de drie
doeleinden van de Theo-
sophical Society. Dat zijn
geen begrensde begrippen,
het zijn wegwijzers naar een
onverkend gebied in een on-
eindige toekomst. Directe
waarneming kan slechts daar
ontstaan waar een confron-
tatie met oorspronkelijke,
eerste beginselen plaatsvindt,
de onsterfelijke beginselen
van eeuwige wijsheid waarop
al de nakomende waarheden
gebaseerd moeten zijn. In het
artikel ‘Listen to the March of
the Future’ (Luister naar de
mars van de toekomst) uit
1967 kunnen we lezen dat
het niet de bedoeling is dat
we met elkaar blijven specu-
leren over parabrahman en
pralaya, over de aard van de
skanda’s en over maya. Spe-
culatie moet leiden naar ken-
nis, kennis moet overgaan in
inzicht; inzicht moet getrans-
formeerd worden in com-
passie. Dat is het eeuwen-
oude alchemistische proces
waardoor we ons bewegen
van het persoonlijke naar het
transpersoonlijke en we het
kleine zelf kunnen laten over-
gaan in het Ene Zelf. De toe-
komst die ons roept is een
toekomst van een mensheid
die zich bewust wordt van
het eigen latente potentieel.
In De Geheime Leer geeft
H.P. Blavatsky een beeld van
het hele verloop van de men-
selijke evolutie, door elke
stap in deze ontplooiing van
bewustzijn aan te geven als

Theosofia 110/5 � oktober 2009 209

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



een ‘ras’. Zo brengt zij de
fysieke, psychische en spiri-
tuele ontwikkeling van de
mensheid in overeenstem-
ming met de universele wet-
matigheid. Het laatste artikel
in het eerste hoofdstuk over
de menselijke conditie stamt
uit 1977 en draagt de veel-
zeggende titel ‘A Risky Game’.
Dit gewaagde spel, dat stelt
dat de mensheid door de
eeuwige wijsheidsleringen zal
kunnen komen tot de kennis
van zijn goddelijke aard, tot
zijn ware Zelf, wordt ge-
speeld in de arena van het
dagelijkse leven met het lij-
den, het leren en met de uit-
eindelijke triomf.

Het tweede hoofdstuk
over de verborgen moge-
lijkheden in de mens bevat
negen artikelen waaronder
het als brochure uitgegeven
‘O Hidden Life ’(O verborgen
leven) uit 1976 en de in het
Nederlands verschenen bro-
chure ‘Dharma: The Law of
Our Best Being’ (Dharma, de
wet van ons hoogste wezen)
uit 2006. In het artikel uit
1990 ‘The Mystery of Human
Identity ’ (Het mysterie van de
menselijke identiteit) legt Joy
Mills uit dat het zevenvoudige
universum in al zijn aspecten,
de macrocosmos, gereflec-
teerd wordt en tot bewust-
zijn komt door de microcos-
mos, de mens. De sleutel tot
dat proces en dus ook de
sleutel tot het mysterie van
onze eigen identiteit ligt in de
centrale verbindende begin-
selen: manas, het denkver-

mogen, het onderscheidende
beginsel en kama, het motief
of de aandrijvende energie
die we begeerte noemen. In
het veld van manas ligt de
capaciteit tot zelfonderzoek
en overdenking. Over het
resultaat van dat onderzoek
kunnen we lezen in ‘A Direct
Beholding’ (Een directe erva-
ring) uit 1991. Het innerlijke
weten dat verder gaat dan
woorden drukt zich uit in de
realisatie van het leven dat
één is; het Zelf in ieder is het
Zelf in alles. We ondergaan
een totale directe ervaring
die ons deel maakt van de
vrede die het begrip te boven
gaat. Vrede, omdat we de
chaos van de veelheid door-
zien. We vangen iets op van
dat wat zich afspeelt achter
de chaos en verwarring van
de wereld van vandaag: de
nieuwe mogelijkheden voor
de transformatie van het be-
wustzijn van de mens die uit-
eindelijk zullen leiden naar
een bewuste broederschap.
Terwijl het naar buiten ge-
keerde aspect van het denk-
vermogen zich makkelijk laat
meeslepen door de krachten
van verlangen en begeerte, is
het denkvermogen dat van
binnenuit door buddhi ver-
licht wordt de oorzaak van
ethisch verantwoord han-
delen. Het handelen dat
voortkomt uit de visie van
heelheid en eenheid, zodat
we handelen voor het welzijn
van de mensheid. Dit
gegeven wordt behandeld in
‘The Extraordinary Nature of
The Ordinary Mind’ (De bui-

tengewone aard van het
gewone denkvermogen) uit
1993.

Het derde hoofdstuk gaat
over de esoterische leringen.
Het bevat dertien artikelen
over diverse aspecten van de
theosofische literatuur. Joy
Mills duwt ons met de neus
op de verantwoordelijkheid
van het lidmaatschap van de
Theosophical Society met
titels als ‘What Is It to Live
Theosophy?’(Wat betekent
het om theosofie te leven?)
uit 1944; ‘Theosophy: Philoso-
phy of Right Viewing’ (Theo-
sofie: filosofie van juist be-
schouwen) uit 1979 en ‘The
Secret Doctrine: Is It Relevant
Today?’ ( Is De Geheime Leer
vandaag nog relevant?) uit
1994. De Geheime Leer is
vandaag nog even relevant als
een eeuw geleden, lezen we
in dat artikel, zo lang er nog
mensen zijn die willen
beginnen aan het versnellen
van hun reis naar het doel
van het leven, met de
motivatie om bij te kunnen
dragen aan het maken van
een betere wereld. In
meerdere artikelen over het
hoe en waarom van de studie
van de esoterische leringen,
ook van groepsstudie, toont
Joy Mills haar buitengewone
ervaring op dat gebied.

In het laatste hoofdstuk
over zelftransformatie staat
een artikel uit 1984, getiteld
‘Transformation – The Solution’
(Transformatie, de oplossing).
Transformatie is een proces,
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niet alleen maar een doel. Of
de zon opkomt of ondergaat
hangt af van waar we staan.
Als we alleen maar de zon
zien ondergaan over een
voorbije manier van denken,
een beschaving en een
cultuur waarvan we hielden,
dan moeten we ons naar het
oosten keren, naar de
opkomende zon: daar zullen
we transformatie en
regeneratie vinden, het ware
Zelf ontdekken, dat het Ene
Zelf is in al het leven.

Deze samenvatting van
artikelen van Joy Mills is niet
een boek dat je ineens
uitleest. Misschien is het
wijzer om er af en toe een
artikel uit te nemen en
daarmee aan de slag te gaan,
zoals John Algeo in zijn
voorwoord aangaf. Je vragen
over het lidmaatschap van de
Theosophical Society worden
echter beantwoord.

FvI.

A New Science of the
Paranormal. The Promise
of Psychical Research,
door Lawrence LeShan,
Ph.D. Uitgeverij: Quest
Books TPH Wheaton.
2009. ISBN
978-0-8356-0877-0,
€14,25

LeShan roept in dit boek op
tot een veel gerichter on-
derzoek naar paranormale
verschijnselen. Hij maakt een
onderscheid tussen parapsy-
chologie en psychisch onder-
zoek dat hij aanduidt als ‘Psy-
chical Research’.

Parapsychologie heeft zich
volgens hem op een zijspoor
gezet door zich te veel te
conformeren aan het weten-
schappelijk onderzoek zoals
dat nu volgens bepaalde re-
gels wordt uitgevoerd. Dat
laboratoriumonderzoek
loopt via het aan fouten on-
derhevige gissen van kaarten
en getallen door twee ver-
schillende personen. Dat is
parapsychologie.

Verdergaande spontane
verschijnselen zoals verschij-
ningen aan een stervende,
telepathie die wijst op een
ongeluk, poltergeists en spo-
ken vallen onder psychisch
onderzoek, waarover dit
boek gaat. Dat onderzoek,
aldus LeShan, is nu een com-
plete wanorde.

LeShan vindt dat psychisch
onderzoek de belofte in-
houdt een hoger potentieel
in de mens te ontdekken,
een verregaande
transformatie die onze
planeet nodig heeft.

Dat doet denken aan het
derde doeleinde van de
Theosofische Vereniging.

In theosofische geschriften
zoals De Geheime Leer I en II,
en ook in De Geheime Leer III
(zie Occulte Verhandelingen
nr.3) wordt veel gezegd over
het sluimerend potentieel
van de mens, gezien vanuit
de bewustzijnsevolutie van
het derde doeleinde, en hoe
dat in zijn werk gaat, ook
psychisch. LeShan benadert
het vanuit verschillende ge-
beurtenissen die voor de
gewone aan de zintuigen
gebonden waarneming nu
nog niet te verklaren zijn.

In zijn inleiding geeft
LeShan een historisch over-
zicht van denkwijzen vanaf
Pythagoras via Plato, Thomas
van Aquino, de Renaissance
en Descartes naar Freud,
Marx en Darwin. Hij toont
aan hoe al die denkwijzen
eindigen in de starheid van de
tegenwoordige wetenschap.
Hij schrijft dat we meer leren
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over het gedrag van mensen
door het lezen van Tolstoy of
Dostojevski. Dan haalt hij
Augustinus aan: ‘Er bestaat
niet zoiets als wonderen die de
wetten van de natuur schen-
den. Er zijn slechts gebeurte-
nissen die onze gelimiteerde
kennis van de wetten van de
natuur schenden.’ We zijn het
eens met Augustinus en
LeShan.

LeShan: ‘Als we meer leren
over de wetten van de natuur
die van toepassing zijn op psi
(psychic phenomena, psychi-
sche verschijnselen), en dat
moeten we doen door het ont-
wikkelen van een psi-weten-
schap in zijn eigen gebied, zul-
len we zien dat de wetten ons
zicht op de werkelijkheid uit-
breiden in plaats van, zoals we
vaak vrezen, vernietigen. Onze
zintuiglijke blik van ‘wat is’
waarmee we biologisch over-
leven zal geldig blijven. Maar
zoals Freud, Planck en Picasso
hebben laten zien toen ze ons
zicht op de werkelijkheid uit-
breidden, er is meer. En het
‘meer’ zal nieuwe inzichten,
nieuwe mogelijkheden, nieuwe
manieren van begrijpen openen
over wie en wat wij mensen

zijn en wat we kunnen wor-
den.’

LeShan is er niet optimis-
tisch over, blijkt uit zijn aan-
haling van Henri Bergson, de
voorzitter van de Society for
Psychical Research, de SPR,
in 1913: ‘De natuur heeft veel
meer geheimen te ontsluieren
dan nu onthuld zijn … Het
laatste dat de wetenschapper
daarover zal zeggen, als hij een
ware wetenschapper is: “Dat is
onmogelijk”’ Volgens LeShan
is de wetenschap voor wat
betreft psychische fenome-
nen nu nog niet veel verder.

Het boek geeft telkens een
hoofdstuk met de bevindin-
gen van LeShan in zijn onder-
zoek en daarna een ‘Case
History’ de beschrijving van
een psychisch fenomeen,
zoals het inschakelen van een
wichelroedeloper bij het te-
rugvinden van een gestolen
harp, een medium dat
droomt dat ze ergens moet
gaan helpen en nog veel
meer raadselachtig lijkende
voorvallen.

LeShan beweegt zich met
zijn tekst naar de nieuwe
wetenschap waarvan hij
hoopt dat het zo ver zal ko-

men. Hij schrijft er in ieder
geval boeiend over.

In een appendix ‘When is
Uvani?’ , een artikel dat
LeShan heeft gepubliceerd in
The Journal of the American
Society for Psychical Research
in vol. 89 april 1995, gaat het
over de spirituele gids die het
medium leidt waar LeShan
veel mee werkt: Eileen Gar-
rett. LeShan onderzoekt
Uvani als fenomeen. Hij rea-
liseert zich dat het waarne-
mingsvermogen van de zin-
tuigen, zelfs als die door in-
strumenten zijn vergroot,
nog te klein zijn om de totaal
andere realiteit te kunnen
ervaren.

De gidsen van mediums
worden uitgebreid behandeld
in De Mahatma Brieven en in
verschillende geschriften van
H.P. Blavatsky. Het is interes-
sant om het eens te bekijken
vanuit het gezichtspunt van
een psychisch onderzoeker
als LeShan.

Het boek heeft een uitge-
breide en nuttige bibliografie
en een index.

FvI
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De theosofie is de oeverloze wereldzee van universele
waarheid, liefde en wijsheid, die haar schittering op

aarde weerkaatst; terwijl de Theosofische Vereniging
slechts een zichtbare waterbel op die weerkaatsing is.

Uit: Diamanten van H.P. Blavatsky





Voorjaarsdag TVN
ITC Naarden, 4 april 2009
Scheppende krachten in
de natuur en in de mens

Verslag van de voordacht
Licht, Leven en Liefde in elk
Atoom door Hans van Aurich
op de voorjaarsdag van de
TVN. Hans was die dag de
eerste spreker en zijn voor-
dracht was gedeeltelijk met
power point presentatie. Hij
ging uit van de onder theoso-
fen en andere spirituele groe-
pen graag gebruikte Aanroep
van Annie Besant. Hij legde
een verbinding tussen de
boodschap van de verschil-
lende versregels en de schep-
pende krachten in de natuur.
Daarbij gebruikte hij kenmer-
kende opvattingen van de
kwantumfysica, uitspraken
van Erwin Laszló en opvattin-
gen van de aloude wijsheids-
leer.

‘O verborgen Leven, trillend in
elk atoom’
De belangrijkste verwijzing
naar verborgen leven in elk
atoom vinden wij in de mo-
derne wetenschap, vooral in
de kwantumfysica. Zo stelt
Brian Swimme in zijn boek
Ontwakend Heelal (1984)
dat fundamentele krachten-
velden die overal in het heel-
al aanwezig zijn, de creatieve
krachten van de mens be-
heersen, maar ook die van de

atomen, moleculen, planeten,
sterren, melkwegstelsels en
ecosystemen. De fundamen-
tele kracht in de kosmos, de
aantrekkingskracht, noemt hij
liefde. De menselijke liefde is
volgens hem een afgeleide
hiervan. Swimme geeft aan
dat alles met elkaar verbon-
den is, dat ook het atoom
bewustzijn heeft en dat wij
als mens een sleutelrol spe-
len. Wij zijn het zelfbewust-
zijn van de Aarde. Wij kun-
nen haar toekomst verande-
ren door anders te denken
en anders te leven.

De spreker citeerde uit de
Tsandogya Upanishad waarin
de Vuren aan de leerling de
paradox van leven en ruimte
proberen uit te leggen. Om
leven en ruimte gaat het ook
in de onderzoeken van Wer-
ner Heisenberg in de wereld
van de subatomaire deeltjes.
Heisenberg stelde samen
met Bohr en Schrödinger de
zogenaamde kwantumtheo-
rie op. De wetenschapper is
niet langer de objectieve
waarnemer bij het onder-
zoek dat hij doet, maar hij
beïnvloedt ten gevolge van
de meetprocessen de eigen-
schappen van de objecten die
hij waarneemt. Afhankelijk
van de wijze van waarnemen
is het subatoom golf of deel-
tje. Het gaat hier om een
complete uitwisselbaarheid
van materie en energie.
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Agenda buitenland

oktober 2009
8-14 European School of

Theosophy, The Synthesis
of Science and Religion,
met o.a. Dr. Stephan A.
Hoeller en Michael
Gomes, in Budapest
(Hongarije)

november 2009
9-15 Intuitive Awareness, A

Silent Retreat, met Vener-
able Ajahn Sumedho
Bhikkhu, in Adyar (India)

16-27 Brain, Consciousness
and Transformation, met
Dr. Satish Inamdar, in
Adyar (India)

november en december
30-11 tot 11-12 Human

Evolution and Spirituality,
met prof. C.A. Shinde, in
Adyar (India)

januari en februari 2010
5-1 tot 4-2 Theosophy and its

Practical Implications, met
Colin Price, in Adyar
(India)

Zie ook www.ts-adyar.org/
school.html

juli 2010
5-10 wereldcongres TS

Universal Brotherhood
without Distinctions- Road
to Awareness, in Rome

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?



‘O verborgen Licht, stralend in
ieder wezen’
Er zij licht en er was licht,
staat er in Genesis. De
schepper sprak deze woor-
den en drukte zich daarmee
uit in ieder wezen. Ook de
mens heeft scheppingskracht
en het vermogen om dit licht,
op een lager niveau, uit te
drukken.

De spreker citeerde uit
een artikel van Joy Mills die
aangeeft dat met het verbor-
gen Licht het innerlijk Licht
van de Hoogste Werkelijk-
heid wordt bedoeld, het
Licht van de gemanifesteerde
Godheid dat in ieder schepsel
aanwezig is. De Godheid
leert zichzelf kennen door de
veelheid en wij leren de God-
heid kennen door van de
veelheid naar de eenheid te
gaan. Zo verloopt de mense-
lijke weg van bewustwording.
We hebben daarbij elkaar,
onze medeschepselen, de
aarde nodig voor onze be-
wustwording.

We zijn echter nog niet zo
ver gevorderd op dit pad. We
gebruiken onze omgeving
voor eigenbelang en exploi-
teren de aarde genadeloos.
De aarde zal (wanneer de
mens zo doorgaat) tenslotte
corrigerend ingrijpen, wat
een zeer traumatische erva-
ring zal zijn, maar het is nog
niet te laat, zo zegt Erwin
Laszló, oprichter en presi-
dent van de Club van Buda-
pest, die over de  gehele we-
reld projecten ondersteunt
die gericht zijn op een duur-
zame samenleving. Laszló is

tevens auteur van een reeks
boeken zoals Het Chaospunt.
In dit boek behandelt hij ver-
schillende symptomen van de
genadeloze exploitatie van de
aarde, een ziekte van onze
planeet die misschien nog
genezen kan worden. Deze
symptomen zoals terrorisme,
armoede, milieuvervuiling
enzovoort kunnen niet met
de oude manier van denken
bestreden worden.

Spreker vergeleek stellin-
gen uit laatstgenoemd boek
van Laszló met uitspraken
van Radha Burnier en noteer-
de de overeenkomsten: het
oude, persoonlijke denken is
het op afgescheidenheid ge-
richte denken, dat de weten-
schap de laatste eeuwen
heeft beheerst. Het wordt
ook wel het reductionistische
denken genoemd. Het is het
denken dat alles analyseert
en opdeelt in steeds kleinere
eenheden. Daartegenover
staat het universele denken
dat de grenzen poogt te
overstijgen, boven persoon-
lijke begeerte en polariteit
uit. Het probeert te zien van-
uit een onpersoonlijk en uni-
verseel standpunt. Om die
universele visie te kunnen in-
nemen is een diepgaande in-
nerlijke verandering van de
mens nodig.

Deze gedachten vinden wij
eveneens in het bovenge-
noemde boek van Laszló. Hij
beschrijft daarin hoe het
oude, ik-gerichte en frag-
mentarische denken leidt tot
de mateloze consumptie-
maatschappij die weer leidt
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Agenda loges en centra

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

oktober 2009

Amersfoort
5 Een nieuwe visie op

reïncarnatie en karma,
lezing, Daniël van Egmond

12 De Geheime Leer,
studieavond

26 Meditatieve avond
Amsterdam
10 Waarom een theosofische

vereniging?, lezing, Fay van
Ierlant

27 De Yoga Sutra’s van
Patanjali, studieavond

Arnhem
5 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
12 Swedenborg, lezing, Evert

Wagenaar
19 Kernthema’s van de theo-

sofie, cursus, Ronald
Engelse

26 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk

Assen
26 De Geheime Leer, studie-

ochtend, Dick Prins en
Bianca Kicken

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



tot onhoudbare toestanden
en onrechtvaardige verdeling
van de hulpbronnen van de
aarde. De oplossing ligt in
een veranderd denken en
een holistische levensstijl.
Laszló geeft daarbij heel
praktisch aan wat je als indi-
vidu kunt doen om milieu-
bewuster te leven.

De spreker ging verder in
op het zogenaamde Chaos-
punt dat rond 2012 zou lig-
gen, het keerpunt van een
oude naar een nieuwe be-
schaving. In de periode tot
2012 is het cruciaal dat de
mensheid creatief en flexibel
omgaat met de gigantische
zelfgeschapen problemen die
onze aarde bedreigen. Laszló
praat over een veld van zo-
genaamde nulpuntenergie,
ontstaan direct na de big
bang. Dit veld (Laszló noemt
het later ook ‘akashaveld’)
bevat alle informatie met be-
trekking tot de mensheid en
alle wezens die tot ons sys-
teem behoren. Alle informa-
tie over het hele universum is
dus beschikbaar. We hebben
toegang tot die informatie.
David Bohm zegt in Whole-
ness and the implicate Order
dat elk deeltje, hoe gering
ook, alle informatie bevat die
aanwezig is in de totale kos-
mos. Anders (theosofisch)
gezegd: het verborgen licht
dat aanwezig is in elk atoom
betekent de volledige aanwe-
zigheid van het universum in
elk fragment. Als de mens
zich hiervan bewust wordt
en zich naar het Licht richt,
ontdekt hij de bron die ons

allen verbindt. Er is wel haast
geboden, zegt Laszló.

‘O verborgen Liefde, alles
omvattend in Een Zijn’
Net als naar verborgen Leven
en Licht moeten we zoeken
naar de verborgen Liefde,
dus niet naar uiterlijke, maar
naar innerlijke liefde. Hans
ging in op het boek Een
kwestie van hebben of zijn
van Erich Fromm. Het gaat
niet om de liefde die je kunt
bezitten maar om de liefde
die lief heeft om niet. Ze
bezit niets en is daarom erf-
genaam van het Al. Fromm
spreekt ook over het leven in
het nu, het nu doen wat ge-
daan moet worden.

Alle ontwikkeling verloopt
in cycli. Ook de Mayakalen-
der beschrijft dat onze aarde
rond 2012 een kritiek punt
bereikt. Een zonnecyclus van
26.000 jaar eindigt en een
nieuwe begint. Hans: Samen-
gevat staan wij in het geweld
van onze eigen verwoesting,
de reactie van Gaia (zie het
gelijknamige boek van James
Lovelock) en de natuurwet-
ten die opvoeren naar een
transformatie. Verlaat have
en goed, steek de handen uit
de mouwen, door te doen
wat gedaan moet worden.

‘Moge ieder die één zich voelt
met u, zich daardoor één ook
weten met elk ander.’
Zijn we in staat om met onze
theosofische kennis juist te
handelen? Kunnen wij met de
scheppende krachten van de
natuur zo omgaan dat het
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12 Louis Couperus als esote-

ricus, lezing, Maarten
Klein

17 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, Wim
Leys

19 Gespreksavond
26 De Stem van de Stilte, stu-

dieavond, Ronald Engelse
31 Inleiding in de theosofie,

beginnerscursus, Wim
Leys

Groningen
5 De Meesters, bijzondere

mensen, lezing, Floris
Methorst

19 Drie wegen, één pad,
studieavond

Haarlem
9 Siva sutra (Taimni),

studieavond
21 Engelen, lezing, Mark

Metselaar
Leeuwarden
12 Regeneratie van de Mens

(Radha Burnier),
studiemiddag

26 Regeneratie van de Mens
(Radha Burnier),
studiemiddag

Naarden
11 De westerse gnosis,

lezing, Elly Kooijman
20 Licht op het Pad, studie
Rotterdam
6 Uitzicht door inzicht –

universele Wijsheid, het
Nu en onze toekomst,
lezing, Rob Pullen

13 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

27 De Stem van de Stilte,
cursus, Ronald Engelse

Utrecht
2 De Meesters, bijzondere

mensen, lezing, Floris
Methorst

16 Wat is Theosofie?, lezing,
Wim van Vledder



ecosysteem hersteld kan
worden? Hans v. A. haalde in
dit verband het derde deel
van De Geheime Leer van H.P.
Blavatsky aan over de oude
religie. De Kelten bijvoor-
beeld leefden vanuit een har-
monisch samengaan met de
natuur. De aarde is voor hen
niet anders van substantie dan
de geest, het is slechts een
andere uiting van de godde-
lijke energie of levenskracht.

Wij mensen van nu hebben
de goddelijke energie nog
steeds tot onze beschikking,
maar we moeten ons er be-
wust van zijn, ons ermee ver-
bonden weten, anders werkt
die energie onafhankelijk van
onze wil en kunnen we hem
dan niet gebruiken om ons
leven te harmoniseren en in
eenheid te leven met alle
krachten van de natuur en
met alle wezens.

Hans beëindigde zijn voor-
dracht met een meditatief
citaat uit Nada Brahma van
Joachim Ernst Berend, ver-
wijzend naar één van de
Upanishads en met een
prachtige chanting (CD) van
de heilige mantra OM.

Elisabeth Raven
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Zuid-Limburg
8 De Stem van de Stilte,

studieavond, Ronald
Engelse

Zwolle Lanoe
6 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie van
Geoffrey Farthing, studie

27 De Geheime Leer, studie-
avond, Wies Kuiper

Zwolle Loge
4 Thema: Het universum

doordrongen van
Goddelijk Leven

november 2009

Amersfoort
9 Zijn we ons bewust van

onsterfelijkheid?, lezing,
Peter Smit

16 De Geheime Leer,
studieavond

23 Ledenavond
Amsterdam
7 oestanden na de dood,

lezing, Els Rijneker
24 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, studieavond
Arnhem
2 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
9 Evelyn Underhill, mystica

en schrijfster, lezing, Didi
de Mildt

16 Kernthema’s van de
theosofie, cursus, Ronald
Engelse

23 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk

30 Dialoog-discussie avond,
voor logeleden

Assen
23 De Geheime Leer, studie-

ochtend, Dick Prins en
Bianca Kicken

Den Haag
2 Een nieuw licht op de

romans van Louis
Couperus, lezing, Danny
Habets

9 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

14 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

14 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

16 Tao, lezing, Wim Leys
21 Inleiding in de theosofie,

beginnerscursus, Wim
Leys

23 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

28 Inleiding in de theosofie,
beginnerscursus, Wim
Leys

30 Gespreksavond
Groningen
2 Drie wegen, één pad,

studieavond
16 Drie wegen, één pad,

studieavond
30 Drie wegen, één pad,

studieavond
Haarlem
13 Siva sutra (Taimni),

studieavond
Leeuwarden
9 Inleiding door een lid
23 Regeneratie van de Mens

(Radha Burnier),
studiemiddag

Naarden
3 Genezingsgroepen in de

TVN, inleiding, voor
leden, Ronald Engelse

17 Stichtingsdag, voor leden
29 Symboliek en Bewustzijn,

lezing, Coen Brandt

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 .
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Rotterdam
3 Het verschil tussen

mediumschap/spiritisme
en de adept, lezing, Hugo
Verbrugh

10 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

17 Hoe realiseer ik het grote
Werk?, lezing, Frank
Tuinstra

24 De Stem van de Stilte,
cursus, Ronald Engelse

Utrecht
6 Spiritualiteit is hard

werken, interactieve
avond, Arend Heybroek

20 Hoe houdt de soefi het
hart zuiver?, lezing, Maha-
rani de Caluwé

Zuid-Limburg
8 Karmische astrologie,

workshop, Bastiaan van
Wingerden

12 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

28 Clara Codd, studieavond,
Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe
10 De Levensboom, inleiding,

Harry Nijhof
24 De Geheime Leer,

studieavond, Wies Kuiper
Zwolle Loge
15 Thema: De uiterlijke vorm

waarin wij leven is tijdelijk,
het inwonend goddelijk
Leven kent geen einde.

december 2009

Amersfoort
7 Meditatieve avond
14 Lichtfeest, voor leden
Amsterdam
12 Waar is De Sleutel… goed

voor?, lezing, Loes
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Dit boek is wereldwijd het best verkochte theoso� sche werk van de afgelopen eeuw. 
Leadbeater werkte voor het eerst een begrijpelijke terminologie uit over de chakra’s - al het 
daarop volgende werk is op zijn pionierswerk gebaseerd. 

De belangstelling voor oosterse filosofie is nog steeds groeiende. De hierin voorkomende visie 
op de mens is voor velen een welkom alternatief voor het materialistische mens beeld. Vooral 
over de innerlijke opbouw van de mens is in deze geschriften veel bekend. Tot de meest aan-
sprekende onderwerpen op dit gebied behoren de chakra’s of energie centra in de mens, die 
van groot belang zijn voor zowel zijn lichamelijke gezondheid als zijn geestelijk evenwicht. 

De Chakra’s is gebaseerd op zeer zorgvuldige helderziende waarnemingen van het 
zogenaamde etherische of le ve ns   lichaam dat het fysieke lichaam van de mens omhult. Het 
legt verbanden met Indiase geschriften waarin beschrijving en van deze centra voorkomen. 
Bovendien bevat het een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing 
van de helderziende auteur zijn samengesteld. 

Sinds dit werk in 1927 voor het eerst verscheen is het in vele landen een bestseller geworden. 
Deze editie is geheel herzien en opnieuw vormgegeven. C.W. Leadbeater was een bekend 
theosofisch auteur die in zijn vele boeken beschrijvingen gaf van zijn eigen helderziende waar-
nemingen.

De Chakra’s
C.W. Leadbeater 

UTVN 2007- 7e druk, met 
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126 blz., paperback; ISBN 
978 90 6175 074 1 
Prijs: € 15,75
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Aura’s en gedachtevormen behoren tot het ‘onzichtbare’. De mens is altijd naar het onzichtbare 
op zoek geweest, maar heeft daarbij vaak in het duister moeten tasten doordat zijn ontwikkeling 
steeds materialistischer en zakelijker werd – zelfs op het gebied van het spirituele. Het doorgron-
den van het mysterie van de relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare is slechts weinigen 
gegeven. Het vergt oefening in de eerste plaats en een buitengewone gevoeligheid. Zo is dat 
altijd geweest en zo is het nog steeds. Af en toe komen we iemand tegen wiens vermogen tot 
het waarnemen van het ‘onzichtbare’ op ons een onuitwisbare indruk maakt. Schrijver en helder-
ziende C.W. Leadbeater is zo iemand. In de geschiedenis heeft nog niemand zoals hij helderziend 
onderzoek gedaan en dat vervolgens met afbeeldingen in een boek samengebracht. Leadbeater is 
wat dat betreft ongeëvenaard. Dit is hèt werk over aura’s en gedachtevormen. 
 Dit bijzonder originele en authentieke boek is voor het eerst verschenen in 1902, in een tijd 
waarin het grote publiek nog amper iets over aura’s en gedachtevormen had vernomen. Het kan 
worden gezien als de tegenhanger van het eveneens door C.W. Leadbeater later geschreven, 
baanbrekende werk De Chakra’s. Het is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de 
realiteit achter en in onze zichtbare werkelijkheid. Meer dan een gids kan het uiteraard niet zijn, 
omdat de lezer te allen tijde op zijn of haar eigen intuïtie en waarnemingsvermogen zal moeten 
afgaan. 
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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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