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Vrijheid van denken

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

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

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

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

enige voorwaarde voor lidmaatschap.

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

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

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

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

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

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

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

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

deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 

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

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

 rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Een opmerkelijke
honderdste verjaardag
– Radha Burnier

Dit jaar 2010 vieren onze leden in

heel India en ook op verscheidene
andere plaatsen het honderdjarig

bestaan van de uitgave van de tekst

van Aan de voeten van de Meester. De
officiële naam die aan de auteur

werd gegeven was Alcyone, de naam
van één van de sterren aan de he-

mel. Natuurlijk weet iedereen dat

het een verwijzing is naar J. Krishna-
murti. Men zegt dat hij, toen hij nog

heel jong was, elke nacht werd mee-

genomen om onderricht te ontvan-
gen van zijn Meester. Het boek is

voortdurend verkocht tijdens de af-

gelopen honderd jaar en heeft veel
betekend voor veel lezers.

E.A.Wodehouse, de broer van de be-
roemde P.G. Wodehouse, schreef het
volgende: ‘Wat ons vooral trof was zijn
natuurlijkheid – er was geen spoor van
enig partij kiezen of van gekunsteldheid.
Hij was teruggetrokken van aard, be-
scheiden en beleefd jegens zijn meerde-
ren en beleefd tegen allen. Bovendien
bewees hij hen die hij aardig vond een
soort gretige affectie die bijzonder aan-
trekkelijk was. Hij leek zich volkomen
onbewust van zijn ‘occulte’ positie. Hij
verwees er nooit naar en nooit liet hij de
geringste aanwijzing ernaar doorklinken
in zijn manier van spreken of hande-
len… Een andere eigenschap van hem
was een serene onzelfzuchtigheid. Hij
leek niet in het minst gepreoccupeerd
met zichzelf… Wij waren geen blinde
volgelingen, alleen bereid volmaaktheid
in hem te zien. Wij waren oudere men-
sen, onderwijskundigen met enige erva-

ring met de jeugd. Als er een spoortje
verwaandheid of aanstellerigheid in hem
geweest was, of als hij zich zou hebben
voorgedaan als het ‘heilige kind’ of een
pedant zelfbewustzijn gehad had, zouden
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wij ongetwijfeld een ongunstig oordeel
uitgesproken hebben.’

Deze eigenschap van bescheiden-
heid, van beleefdheid tegenover allen
en een volledige afwezigheid van trots,
de ‘serene onzelfzuchtigheid’ die er-
voor zorgde dat hij niets belangrijks in
zichzelf zag, vergezelde hem de rest
van zijn leven. Hij was zich er zeker
van bewust dat een grotere macht het
overnam wanneer hij een voordracht
moest houden en er waren elke dag en
nacht periodes dat hij in een andere
wereld leek te zijn, maar afgezien daar-
van bezat hij geen superioriteitsgevoel
in zijn gedrag. Dit gevoel van onbe-
langrijkheid omringde hem als de zoe-
te geur die om een prachtige bloem
hangt. Ofschoon hij in de positie was
om heel belangrijke mensen te leren
kennen en met hen bevriend te raken,
bleef hij zelf altijd bereid om zijn gene-
genheid uit te stralen naar ieder die
daarvoor open stond. De chauffeur van
de Theosophical Society in die tijd,
Munuswamy, bleef op een afstandje als
ik Krishnaji ging bezoeken, maar
Krishnaji placht spontaan op hem af te
lopen, zijn handen in de zijne te nemen
en hem zijn genegenheid te schenken.
Hij deed dit bij veel mensen die een-
voudig waren en die de voordrachten
die hij hield niet konden begrijpen.

Hoewel het boekje Aan de voeten van
de Meester niet door hem als zijn eigen
geschrift werd beschouwd, heeft het de
harten van duizenden mensen geraakt.
De taal is eenvoudig omdat de schrij-
ver jong was en geen goed Engels ken-
de. Dit was een voordeel voor duizen-
den mensen die het boek gingen lezen,
daar zij geen moeilijke woorden en
zinsdelen in het Engels hoefden te
kennen. Zij konden volgen wat hij zei.
Een paar passages hier en daar klinken
niet als de zijne, maar meer als die van

C.W. Leadbeater. Dit gebeurde omdat
hij niet genoeg Engels kende en hulp
nodig had van iemand anders om te
formuleren wat hij wilde. Maar het be-
tekent niet dat het boek verzonnen was
op grond van wat iemand anders dacht.
Zelfs de eerste alinea brengt iets over
van de diepte van zijn begrijpen en van
wat hem gezegd werd.

Dit jubileum is niet zoals elk ander.
Het brengt de bestudeerders van het
boek iets van de diepe wijsheid die er-
achter ligt. Het brengt de lezer de
smaak van een lering die hem kan op-
heffen naar het niveau van een volge-
ling en aanhanger van de waarheid.
Wat kunnen wij meer vragen van een
boekje dat iedereen kan lezen en be-
grijpen?

De aard van de lering met betrekking
tot het Pad

De Mahatma’s verwijzen naar hun
wereld als een wereld die verschilt van
de mensenwereld, onze wereld. Dat is
voor ons gemakkelijker te begrijpen
als wij denken aan iemand die vanaf
zijn geboorte blind is. Hij kan alle din-
gen die wij kunnen zien, niet zien: de
schoonheid van de aarde, de kleuren
van de hemel. Maar hij neemt nog wel
geluiden, geuren, smaak enzovoort
waar en ervaart de wereld op een vol-
komen andere manier dan wijzelf. Wij
kunnen hem op geen enkele manier de
ervaringen overbrengen die wij door-
maken omdat ónze ogen zien. Op
soortgelijke wijze kunnen wij een voor-
beeld nemen aan allerlei schepselen,
dieren, vogels enzovoort die in hun
eigen wereld leven. In die wereld
wordt er heel weinig beredeneerd en
alle ervaringen die te maken hebben
met redeneren in het menselijk leven
hebben geen betekenis voor hen. De
mens ontvangt genegenheid van hen,
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maar zij kunnen menselijke ervaringen
niet begrijpen. Precies zo kan de mens
hen niet volledig begrijpen, omdat zij
door instinct leven, hetgeen een ander
soort bewustzijn is dan het vermogen
tot redeneren.

Op soortgelijke wijze kunnen wij
proberen te begrijpen dat er misschien
mensen zijn die een leven leiden dat
sterk verschilt van het onze. Hun we-
reld is niet dezelfde als onze wereld,
omdat wat essentieel en vitaal is in hun
wereld, niet belangrijk is voor ons; en
wat voor ons belangrijk lijkt heeft wei-
nig relevantie in de wereld waarin zij
leven.

In de mensenwereld is tijd heel be-
langrijk; in de moderne wereld nog
veel meer dan in de oude wereld. Al
onze organisaties en instellingen han-
gen van tijd af om te functioneren. Als
mensen zich niet van tijd bewust zou-
den zijn, dan zouden deze organisaties
ineenstorten. Maar dat is op het uiter-
lijk gebied. De illusie van tijd zorgt er-
voor dat wij de wereld op een bepaalde
manier psychologisch tegemoet treden.
De eerste regel in Licht op het Pad is
‘Dood alle ambitie.’ Ambitie bestaat
omdat wij onder controle staan van
tijd. Ambitie is het verlangen naar
presteren; om iets gedaan te krijgen
binnen een zekere tijd.

Alles in de natuur groeit, bestaat en
vergaat volgens de dictaten van de na-
tuur. Er wordt een kind geboren en je
hoeft niets te doen om het te doen op-
groeien. Je plant een zaadje en als de
omstandigheden goed zijn ontkiemt
het, het wordt een plantje en daarna
misschien een grote boom met bloe-
sem en vruchten. Dit gebeurt allemaal
vanzelf.

Er zijn talrijke voorbeelden te geven
van hoe uitbreiding plaatsvindt, niet
alleen door fysieke groei maar ook

door het ontwikkelen van eigenschap-
pen.

Ieder mens heeft buitengewone
eigenschappen, niet alleen het vermo-
gen tot redeneren, maar de eigen-
schappen die het gevoel van schoon-
heid in hem doen ontwaken, die hem
bewust doen worden van vrede enzo-
voort. Nu zijn deze vermogens vanzelf
in het menselijk bewustzijn tot wasdom
gekomen. Wij accepteren deze groei en
expansie en al wat daarmee verbonden
is misschien niet, maar door het gevoel
voor tijd voelen wij dat wij in onze
eigen levenstijd ergens moeten komen
of iets moeten bereiken.

Tijd is een illusie. Die gaat anders
voorbij als je gelukkig bent dan wan-
neer je in nood verkeert. Als je in de rij
staat, gaat de tijd heel langzaam voor-
bij. Als je vooraan in de rij beland
bent, gaat hij niet zo langzaam. Dus
heeft dit iets te maken met ons verlan-
gen. Als je achteraan in de rij staat wil
je heel graag vooraan staan en dan
gaat de tijd heel traag, maar als je
vooraan in de rij staat ben je je er niet
zo van bewust dat het zo langzaam
gaat.

Dit was misschien waarom Krishna-
murti een uitspraak deed als: ‘Begeerte
is tijd.’ Ambitie is een soort begeerte,
intense begeerte. Zij produceert aller-
lei problemen in relaties. De oorlogen
die op aarde plaatsgevonden hebben
en die voor miljoenen mensen ellende
veroorzaakt hebben, zijn de voort-
brengselen van ambitie in het mense-
lijk denkvermogen. Ambitie zorgt er-
voor dat mensen meer en meer dingen
willen hebben om zich te bevredigen.
Wij hebben misschien de ambitie om
spirituele bevrediging te krijgen, of in-
tellectuele bevrediging, afgezien van
gevoelsbevrediging, maar komt alle-
maal op hetzelfde neer. Het wordt
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veroorzaakt door de begeerte om in dit
leven iets te bereiken, of binnen een
deel van een leven. Dieren hebben
geen ambitie, omdat zij geen tijdsge-
voel hebben. Anders dan mensen leven
zij vrij en spontaan en zij voelen de be-
hoefte niet aan erkenning door andere
dieren dat zij meer vooruitgang ge-
boekt hebben dan hun soortgenoten.
Maar de ambitieuze mens wil dat de
hele wereld weet dat hij beter gepres-
teerd heeft dan anderen. Een deel van
de bevrediging die door ambitie te-
weeggebracht wordt is het zichzelf
vergelijken met alle anderen. “Ik heb
harder gelopen dan alle anderen en ik
heb de Olympische gouden medaille
gewonnen.” Maar een dier loopt hard,
onbewust, waarbij het niet probeert om
indruk te maken op iemand anders.
Wedijver is in deze wereld de bron van
heel veel kwaad.

In één van de opstellen van mevrouw
Blavatsky, te vinden in het boekje
Praktisch occultisme, wijst zij erop hoe
schadelijk wedijver in de moderne we-
reld is. Die maakt deel uit van de we-
reld waarin de illusie van tijd sterk is.
Ambitie, begeerte, prestatie, die din-
gen drukken alle uit dat het menselijk
denkvermogen beheerst wordt door de
illusie van tijd. In de wereld van de
Meesters bezwaart dit gevoel van tijd
Hen echter niet. De Meesters weten
hoe ze moeten wachten tot de dingen
groeien, volgens de stroming van de
natuur.

Soms vragen mensen: Waarom ko-
men zij niet tussenbeide, en maken ze
alles weer goed? Kunnen zij niet snel
een paar slechte eigenschappen bij de
mens weghalen? Dat is alsof je zegt:
Waarom is een kleine plant niet een
grote boom? Als wij niet zouden den-
ken in termen van tijd, zouden wij de
plant gewoon zien uitgroeien tot een
boom. We zouden beseffen dat iemand
die wij een slecht mens noemen, lang-
zamerhand een goed mens wordt; dan
hoeven wij hem niet te dwingen, om te
vormen, te veranderen en al die dingen
te doen die mensen willen doen. Wat
wij dus geduld noemen is één van de
belangrijke eigenschappen die heerst
in de wereld van licht, de wereld van
de Meesters. Zij weten wat er gebeurd
is en wat er gaat gebeuren, omdat alles
al bestaat in de eeuwigheid. Wij zijn
psychologisch gevangen in de tijd,
maar Zij leven in het eeuwige. In Licht
op het Pad is herhaaldelijk gewezen op
deze tegenstelling tussen die wereld
van licht en de wereld van illusie. Vier
maal wordt ons gezegd: ‘Leef in het
Eeuwige.’ Vanuit dat eeuwige gezichts-
punt zijn alle activiteiten, vooral de
psychologische veranderingen en hou-
dingen die in de mens bestaan en die
op tijd gebaseerd zijn, vals. Daarom is
het maya.

Uit: The Theosophist, juni 2010
Vertaling: AMI
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Welke godsdienst iemand belijdt, tot welk ras hij behoort -
deze zaken zijn niet van belang; wat werkelijk telt is
deze kennis - de kennis van Gods plan voor de mensen.
Want God heeft een plan, en dat plan is de evolutie.

(Aan de Voeten van de Meester, UTVN, blz. 195-196)



100 jaar
Aan de Voeten van de Meester
– Christian Vandekerkhove

Het boekje Aan de Voeten van de
Meester werd, zoals men weet,
geschreven door J. Krishnamurti

(J.K.) in 1909, op 13-jarige leeftijd. In

1910 verscheen de eerste uitgave.
Inmiddels zijn we een eeuw verder

en het boekje heeft nog niets aan
waarde ingeboet. Integendeel, het

lijkt soms actueler te zijn dan ooit.

Het is ook niet zonder reden dat het
werk in ongeveer 100 talen werd

vertaald. Veel auteurs van bestsellers

kunnen hier slechts van dromen!
Hoe het tot stand kwam, wordt

hieronder besproken.

Het eerste dat ons opvalt, is dat het
boekje ondertekend is met ‘Alcyone’ en
niet met ‘Jiddu Krishnamurti’, zoals je
zou verwachten. In de oorspronkelijke
uitgave stond de naam van J.K. nog
wel tussen twee haakjes vermeld onder
de naam Alcyone. Later distantieerde
K. zich een beetje van het boekje.

Er wordt aangenomen dat Meester
K.H. de leringen uit Aan de Voeten van
de Meester aan J.K. doorgaf.

Toen J.K. hiernaar werd gevraagd, in
de tweede periode van zijn leven, ik
bedoel dus, na de ontbinding van de
Orde van de Ster in 1929, gaf hij toe
indertijd de indruk te hebben gehad
deze onderrichtingen van de Meester
te hebben ontvangen. (De Orde van de
Ster werd in 1911 in de schoot van de
Theosofische Vereniging opgericht om
het werk van Krishnamurti als wereld-
leraar te begeleiden en er ruchtbaar-
heid aan te geven. De oorspronkelijke
naam was “Orde van de Ster van het
Oosten”, maar werd later ingekort.)

Over de naam Alcyone: We weten dat
C. W. Leadbeater (C.W.L.) met zijn
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buitengewone vermogens om in de
akasha te lezen, op helderziende wijze
in de vorige levens van een aantal
vooraanstaande theosofen, maar ook
van universele beroemdheden, heeft
geschouwd. Deze vorige levens werden
dan mondeling medegedeeld en op
schrift gesteld, niet enkel voor de per-
soonlijke biografie van die mensen,
maar vooral om het mechanisme van
de reïncarnatie aan te tonen, alsook de
groei die de mens doormaakt, van
leven tot leven.

De oorspronkelijke bedoeling van
C.W. Leadbeater was, in plaats van de
mensen bij hun huidige naam te noe-
men, ze een symbolische naam te ge-
ven, die gehanteerd zou worden gedu-
rende de verschillende incarnaties van
de persoon. C.W.L. wilde namen
gebruiken van constellaties, sterren of
Griekse helden. Dit was om een
duidelijk onderscheid te maken tussen,
enerzijds de persoonlijkheid in het
huidig leven met zijn of haar naam uit
het geboorteregister en, anderzijds de
ziel die leven na leven groeit en zich in
de loop van al die incarnaties in zoveel
verschillende persoonlijkheden open-
baart. Het zou een verkeerd beeld ge-
ven om de ‘tijdelijke’ naam te gebrui-
ken en daarom koos C.W. Leadbeater
voor een symbolische naam. Op de
lange duur kreeg Leadbeater zoveel
zielebiografieën te onderzoeken (het
werden er uiteindelijk 252) dat er naar
andere namen moest worden gegrepen
dan naar die van Griekse helden, ster-
ren of constellaties. Wat Krishnamurti
betreft, die kreeg in het onderzoek
naar zijn vorige levens de naam mee
van Alcyone, in de Griekse mythologie
de dochter van Aeolos, de god van de
wind.

De plaats van Aan de Voeten van de

Meester binnen de theosofische

literatuur

We kunnen de theosofische literatuur
mijns inziens indelen in een aantal
categorieën:

1. De fundamentele werken: H.P.
Blavatsky (H.P.B.): Isis Ontsluierd en
De Geheime Leer en De Mahatma
Brieven aan A.P. Sinnett door A.T.
Barker.

2. Inleidende werken tot het boven-
staande: Judge: De Oceaan van Theo-
sofie (niet altijd even correct!); Barbor-
ka: Het Goddelijk Plan; Powell: The So-

lar System; HPB: De Sleutel tot de Theo-
sofie.

3. Boeken voor beginners: C.W.
Leadbeater: Eenvoudig Leerboek der
Theosofie; Le Cler: La Théosophie en
25 leçons; Jinarajadasa: Grondbegin-

selen der Theosofie; D. Audoin: Een
benadering van theosofie.

4. Technische boeken: Leadbeater:
De Chakra’s; Leadbeater: Gedachten-
vormen; Leadbeater: De Zichtbare en
Onzichtbare Mens; Taimni: De Yoga Su-
tra’s van Patanjali; Hodson: The King-
dom of the Gods; Rama Prasad: De
ijlere Krachten der Natuur.

5. Ethische werken: Aan de Voeten
van de Meester (voorbereiding tot de
1ste inwijding); Licht op het Pad (zou
verschillende lagen van verklaringen
hebben, van het gewone menselijke
inwijdingspad tot en met dat van de
Maha Chohan, zegt Subba Rao); De
Stem van de Stilte (de volledige weg van
inwijding tot Arhatschap); Het licht van
Azië (over het leven van de Boeddha);
De Bhagavad Gita (over de 4 grote
yogascholen); A. Besant: Het Pad van
Leerlingschap; A. Besant: De drie Pa-

den; Sjankara: Diadeem der Wijsheid.
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Hoe Aan de Voeten van de Meester tot

stand kwam

Leadbeater vertelt in De Meesters en
het Pad dat hij iedere nacht de 13-jari-
ge Krishnamurti in het Astrale moest
meenemen naar de verblijfplaats van
K.H. (C.W.L. is hier nogal vaag in).
Deze gaf de jonge Krishnamurti onge-
veer een kwartier les. K.H. vatte die les
samen in één of enkele zinnen die
Krishnamurti dan uit het hoofd moest
leren en de volgende ochtend opschrij-
ven. Het was helemaal niet de bedoe-
ling deze leringen ooit te publiceren.

Toen Krishnamurti enige tijd later
met Annie Besant naar Benares was,
schreef hij Leadbeater om zijn aante-
keningen op te sturen. In De Meesters
en het Pad vertelt Leadbeater hoe dit
gegaan is: Ik las deze notities zo goed
mogelijk na en typte ze over. Het leek me
dan dat deze notities grotendeels de eigen
woorden van de Meester waren en ik
wilde me er dus van vergewissen dat er
geen fouten ingeslopen waren. Ik nam
dus de uitgetypte kopieën mee naar de
Meester Koot Humi en verzocht hem ze
te lezen. Hij las ze na, veranderde hier en
daar een paar woorden, voegde enkele
verbindings- en toelichtingswoorden toe.
Hij vulde het nog aan met enkele zinnen,
waarvan ik me herinnerde dat hij ze had
uitgesproken. Toen zei hij: “Ja, dit lijkt
me correct, dat zal gaan”; maar hij voeg-
de eraan toe: “Laat ons dit toch aan de
Heer Maitreya laten zien”. We gingen
daar samen naartoe en hij liet de velle-
tjes papier aan de Wereldleraar zien, die
ze nalas en goedkeurde.

Het was de Heer Maitreya die zei:
“Jullie zouden er een mooi boekje van
moeten maken om Alcyone aan de we-
reld voor te stellen”.

Het was nog nooit bij ons opgekomen
om hem aan de wereld voor te stellen; we
hadden het niet wenselijk geacht dat

zoveel gedachtestromen zouden worden
geconcentreerd op een dertienjarig kind,
waarvan de opleiding en opvoeding nog
moesten worden voltrokken.

In de occulte wereld echter doen we
wat ons wordt opgedragen en zo werd het
boek al de volgende ochtend aan de
drukker toevertrouwd.

Alle nadelen die we van deze vroegtij-
dige publiciteit hadden voorzien, werden
bewaarheid. Ondanks alles had de Heer
Maitreya gelijk en wij ongelijk, want de
weldaden die zijn voortgevloeid uit dit
boek, overtreffen oneindig ver de onge-
makken die wij erdoor ondervonden.
Inderdaad, duizenden mensen hebben
ons geschreven om te zeggen hoe hun
leven helemaal was veranderd, hoe alles
voor hen anders was geworden, nadat ze
de tekst hadden gelezen.

Aldus Leadbeater in De Meesters en
het Pad.

Krishnamurti versus Krishnamurti

Er is de Krishnamurti die door Lead-
beater ontdekt werd en die zowel door
zijn volgelingen als door hemzelf ge-
zien werd als een toekomstig voertuig
voor de heer Maitreya. Hij heeft ons
een reeks inspirerende boekjes nage-
laten, waarvan Aan de Voeten van de
Meester (1910) het allerbekendste is.

In dezelfde periode verschenen nog
onder andere: Opvoeding als Dienst
(1912); Het Pad (1924); Het Koninkrijk
des Geluks (1927); Wie brengt de Waar-

heid? (1927); Temple Talks (1927); De
Bron der Wijsheid (1928).

In sommige van deze werkjes zien we
bij Krishnamurti al de revolte opborre-
len die in 1929 zou culmineren in de
ontbinding van de Orde van de Ster -
de geboorte van de tweede Krishna-
murti. Voor velen lijkt dit een onover-
komelijk probleem.
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De eerste Krishnamurti verklaarde
nog in 1927 aan een Nederlandse
krant:

Zo zal de wereldleraar bezit nemen van
mijn lichaam; dit is trouwens reeds enige
keren geschied. De boodschap, een ge-
lukkige mensheid te maken, is mij opge-
dragen en ik vat die boodschap op als
mijn taak.

Maar de tweede Krishnamurti lijkt
zich volledig van deze missie te distan-
tiëren.

Al de eigendommen die hij heeft ge-
kregen, geeft hij terug en zijn eigen
woning, daar waar zijn broer gestorven
is, in Ojai, Californië, geeft hij weg.

In diezelfde periode weigert hij zelfs
aan Hollywood de voor die tijd fabel-
achtige som van 5.000 dollar per week
om de gastrol te spelen in scènes over
het leven van de Boeddha. Ter verge-
lijking: Greta Garbo kreeg in die tijd
400 dollar per maand van Louis Mayer
van Metro-Goldwin-Mayer. Hij wilde
geen bezit, titels of gezaghebbende or-
ganisaties meer. Krishnamurti begon
aan de tweede fase van zijn leven, om
jarenlang toespraken en discussies te
houden in Europa, Amerika en Azië.
Hier wijdde hij zich vooral aan de be-
vrijding van het denken. Het is jammer
dat velen de jongere Krishnamurti van
de oudere willen scheiden en slechts
één van beiden – welke dan ook - als
inspiratiebron willen volgen. Driekwart
eeuw lang heeft hij ons met ideeën
geconfronteerd die alle bouwstenen
kunnen vormen van ons persoonlijke
pad, als we er maar iets mee willen
doen.

We zouden kunnen zeggen dat het
werk van Krishnamurti voor drie ver-
schillende doelgroepen geschikt is: 1.
voor mensen die zich geraakt voelen
door het werk van vóór de ontbinding
van de Orde van de Ster. 2. voor die-

genen die zich aangetrokken voelen tot
de latere boodschap, die meer op het
bewustzijn is gericht. 3. voor een klei-
nere groep, die zich aangesproken
voelt door beide aspecten van het werk
van Krishnamurti. Ik wil mezelf hier
ook onder rekenen, hoewel ik moet
toegeven dat beide boodschappen van
Krishnamurti een verschillend deel van
mijzelf aanspreken.

Voor velen is het een inspirerend
werk. Ik heb geprobeerd het boekje
dichter bij de praktijk van het dagelijks
leven te brengen, door middel van
workshops, een werkboekje en een
voorjaarsdag. In zijn voorwoord zegt
Krishnamurti het volgende: Dit zijn niet
mijn woorden; het zijn de woorden van
de Meester die mij onderwees. Zonder
hem had ik niets kunnen doen; maar
door zijn hulp heb ik mijn voeten op het
Pad gezet. Jij wenst ook hetzelfde Pad te
betreden, dus de woorden die hij tot mij
sprak zullen ook jou helpen als je er
gehoor aan zult geven. Het is niet vol-
doende om te zeggen dat ze waar en
mooi zijn; een mens die wenst te slagen
moet precies doen wat er wordt gezegd.
Naar voedsel te kijken en te zeggen dat
het lekker is zal een uitgehongerde mens
niet verzadigen; hij moet zijn hand uit-
steken en eten. Het aanhoren van de
woorden van de Meester is dus niet ge-
noeg; je moet doen wat hij zegt, aan-
dacht schenken aan ieder woord, iedere
aanwijzing ter harte nemen. Als een aan-
wijzing niet wordt opgevolgd, als een
woord wordt gemist, gaat het voor altijd
verloren; want hij spreekt niet twee keer
(UTVN, Drie Wegen, één Pad, blz. 193).

De Meesters wijzen het Pad aan; wij
moeten het gaan! Het Pad kent geen
concessies. Samenvattend, kunnen we
deze inleiding beëindigen met de slot-
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zinnen van Aan de Voeten van de
Meester: De wijsheid die je in staat
stelt om te helpen, de wil die aan de
wijsheid richting geeft, de liefde die de
wil inspireert – dat zijn jouw vereisten.
Wil, Wijsheid en Liefde zijn de drie

aspecten van de Logos; en jullie die je
willen opgeven om hem te dienen,
moeten deze aspecten in de wereld
laten zien (UTVN, Drie Wegen, één
Pad, blz. 222).
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Het is goed om weinig te spreken; nog beter is het om niets te
zeggen, tenzij je er redelijk zeker van bent dat hetgeen je wenst

te zeggen waar, vriendelijk en behulpzaam is.
Denk, voordat je spreekt, zorgvuldig na of dat wat je gaat zeggen

deze drie eigenschappen heeft; zo niet, zwijg dan liever.

Wen er dus aan om te luisteren liever dan te spreken; geef geen
meningen tenzij men er rechtstreeks naar vraagt.

In een opgave van de vereisten wordt het aldus verwoord:
weten, durven, willen, en zwijgen;

en de laatste van de vier is het moeilijkst van allemaal.
(Aan de Voeten van de Meester, UTVN, blz. 207)

Voorjaarsdag TVN Aan de Voeten van de Meester

met Christian Vandekerkhove

Datum en tijd: 19 maart 2011 van 10.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Internationaal Theosofisch Centrum Naarden
Openbaar toegankelijk.
Entree: ª10, -
Opgeven: evenementen@theosofie.nl
Koffie en thee aanwezig, zelf lunch meenemen



Mystieke achtergronden van
‘Aan de Voeten van de
Meester’...
– Peter J. Smit

In december 2010 was het 100 jaar
geleden dat het boekje At the Feet of
the Master verscheen. Het is sinds-
dien in meer dan 40 talen versche-
nen en wordt nog steeds herdrukt en
gretig bestudeerd. Dat rechtvaardigt
een terugblik op de omstandigheden
die tot publicatie van het boekje
leidden. De voorjaarsdag van de
Theosofische Vereniging in Neder-
land op 19 maart 2011 zal aan dit
meditatieve boekje gewijd zijn. Naast de serieuze studieboeken die

binnen de theosofische beweging ver-
schenen, zijn er ook standaardwerken
met aanwijzingen voor spirituele ont-
wikkeling gepubliceerd. Boeken die
aan de basis hebben gestaan van al
datgene wat we tegenwoordig zien als
‘de spirituele reis’, het spirituele ‘pad’,
de zoektocht naar verlichting of in elk
geval een zoektocht naar bevrijding
van een aantal beperkingen in het
aardse leven. Dat is, binnen een bewe-
ging die is opgericht om de Eenheid
van Leven tot bewustzijn te brengen,
niet zo vreemd. In het alledaagse leven
ligt die eenheid van leven, voortko-
mend uit een verbondenheid met de
geestelijke werelden, immers niet voor
de hand. Dat was nu juist de reden
waarom in 1875 de leraren van H.P.
Blavatsky (HPB), de Mahatma’s ge-
noemd, haar en kolonel Henry Olcott
stimuleerden om de Theosophical So-
ciety (TS) op te richten. Na de oprich-
ting van deze wereldvereniging kwam
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een aantal publicaties op gang die le-
ringen en gedachtegangen publiceer-
den die in de 19e en begin 20e eeuw
geen gemeengoed waren, en dat ove-
rigens nog steeds niet schijnen te zijn,
alhoewel standaardwerken van HPB
als Isis Unveiled en The Secret Doctrine
wel heel wat zoekers en denkers geïn-
spireerd hebben en aan de basis heb-
ben gelegen van wat nu een veel brede-
re stroom is geworden. De stroom die
we als de ‘New Age’-beweging aandui-
den.

Meditatieve werken

Naast deze meer intellectuele werken
verschenen de al genoemde gidsen
voor innerlijke ontwikkeling. In 1885
verscheen de eerste daarvan: Light on
the Path, geschreven door Mabel Col-
lins, die hiertoe was geïnspireerd door
HPB. In 1889 verscheen HPB’s eigen
meditatieve tekst: The Voice of the Si-
lence, vertaald in het Nederlands als
De stem van de stilte. In 1910 verscheen
van de mysterieuze auteur ‘Alcyone’ de
tekst At the Feet of the Master.1 Op de
kaft stond als auteur “Alcyone”
vermeld, de naam die eerst voor Krish-
namurti werd gebruikt. In de Engels-
talige uitgave van 2001 geeft John
Algeo kort weer hoe het werkje tot
stand kwam2. Voor wie geïnteresseerd
is om uitvoeriger over de omstandig-
heden te lezen waaronder dit boekje
tot stand kwam, verwijs ik naar het
artikel van Christian Vandekerkhove in
dit nummer, maar ook naar de bio-
grafie van Krishnamurti door Mary
Lutyens3. Krishnamurti heeft zich later
slechts beperkt uitgelaten over die
omstandigheden. Daarbij speelt een
rol dat hij, voor zover mij bekend,
sinds 1929 een groot deel van zijn
geheugen kwijt is geraakt.

Occulte scholing

HPB had op het bestaan van de Ma-
hatma’s gewezen. Diverse mensen
hadden brieven van deze Mahatma’s
ontvangen en in de tachtiger jaren van
de 19e eeuw waren er op het hoofd-
kwartier van de TS ook heel wat proef-
leerlingen en aangenomen leerlingen.
HPB publiceerde over de vereisten van
leerlingschap en de voorwaarden voor
een occulte ontwikkeling in het blad
The Theosophist. Eén van de leerlingen
was bijvoorbeeld Mohini M. Chatter-
jee. Die publiceerde van 1885 tot 1887
een reeks artikelen waarin de tekst
Viveka CÂdÀmani4 werd vertaald en
behandeld. CÂdÀ wil zeggen ‘top’.
Viveka is te vertalen als ‘geestelijk
onderscheidingsvermogen’. Mani is
een juweel of edelsteen. De titel van
deze tekst betekende dus ‘kroonjuweel
van wijsheid’. De tekst zelf wordt
toegeschreven aan ÞamkarÀchÀrya, de
voornaamste leraar van één van de
vedische filosofische scholen: de
Advaita Vedânta. Hij wordt gezien als
een bruggenbouwer tussen de
Vedânta-filosofie en het boeddhisme.
Advaita Vedânta gaat uit van één
fundamentele absolute Werkelijkheid
die ten grondslag ligt aan en zich
uitdrukt in het universum. Om het
zuivere onderscheiden tussen
werkelijkheid en illusie mogelijk te
maken begint deze tekst met het
aangeven van de vier eigenschappen
die nodig zijn voor de zogenaamde
‘Zelfrealisatie’. Deze vier eigenschap-
pen zijn: 1. Viveka, onderscheidings-
vermogen: het kunnen waarnemen van
geestelijke oorzaken achter hun uit-
drukking in de gebieden van de mate-
rie; 2. Vairagya, ongehechtheid of het
loslaten van verlangen naar bezit en
emotionele opwinding; 3. Shatsam-
patti, rustig en kalm gedrag door het
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ontwikkelen van een aantal karakter-
eigenschappen; en 4. Mumuksha, de
wil en het verlangen om ware vrijheid
te bereiken en het geestelijke Zelf te
kennen.

Ook Annie Besant noemde deze
eigenschappen in haar lezingencyclus
The Path of Discipleship5. In de derde
lezing, The Life of the Disciple gebruik-
te zij precies dezelfde termen: Viveka,
Vairagya, Shatsampatti en Mumuksha.
Voor wat betreft het derde vereiste:
hier ging het volgens Annie Besant om
zes te verwerven eigenschappen:
Shama (gedachtencontrole), Dama
(zelfbeheersing, controle van het ge-
drag, van de zintuigen en het lichaam),
Uparati (een brede en voortdurende
tolerantie), Titiksha (uithoudingsver-
mogen), Shraddha (vertrouwen) en
Samadhana (evenwicht, rustige geest).

Aan de Voeten van de Meester

In het boekje Aan de Voeten van de
Meester komen precies dezelfde kwa-
liteiten terug, alleen worden ze daar
genoemd: onderscheidingsvermogen,
begeerteloosheid, juist gedrag en lief-
de. De zes te verwerven eigenschappen
bij ‘juist gedrag’ zijn: zelfbeheersing in
denken, zelfbeheersing in handelen,
verdraagzaamheid, blijmoedigheid, op-
één-punt-gerichtheid en vertrouwen.

Bij de bespreking van de tekst van dit
boekje door Annie Besant en Lead-
beater in een eigen tekst6 merkte
Leadbeater7 iets bijzonders op bij
Mumuksha. Hij wijst erop dat de ver-
taling van Mumuksha als ‘liefde’ ge-
waagd was. Mumuksh betekent: be-
geerte naar verlossing. Uiteraard is het
taalkundig verbonden met het begrip
Moksha: bevrijding. Sommigen in de
hindoe-traditie zien het woord Moksha
als verbonden met bevrijding van de
cyclus van geboorte en dood, en daar-

om als een ‘negatieve toestand’. Ande-
ren wijzen erop dat het een toestand is
van geluk, een geluk voorbij de toe-
stand van afgescheidenheid, ook wel
kaivalya, onafhankelijkheid, of abso-
lute eenheid genoemd. Nu, over deze
begrippen kan men lang studeren en
ook over ‘strijden’. Dat is bij de be-
spreking van dit boek echter niet zo
belangrijk. Opvallend genoeg is dat het
eerste vereiste: onderscheidingsver-
mogen eigenlijk allesbepalend lijkt te
zijn. Allesbepalend, om uiteindelijk uit
te komen bij de eigenschap liefde.
Zoals in het boekje staat: Van alle ver-
eisten is liefde de belangrijkste, want als
die sterk genoeg is in de mens, dan
dwingt zij hem om alle andere vereisten
te verwerven, en zonder haar zouden alle
andere nooit voldoende zijn8. Bij het
zorgvuldig doorwerken en mediteren
van dit boekje kan ook de moderne
mens tot onverwachte inzichten ko-
men. Soms komen die inzichten zeer
onverwacht en plotseling, en soms
rijpen zij en nemen lange tijd in beslag
voordat een nieuw besef aanbreekt. De
liefde is het doel, maar het onderschei-
dingsvermogen is het instrument. Dat
is niet zo vreemd. Onderscheidings-
vermogen vereist een zorgvuldig waar-
nemen en denken en ook een zorgvul-
dige mentale hygiëne: het opbouwen
van een regelmatig gedachteleven en
een regelmatige zelfobservatie om tot
regeneratie van het eigen denken en
het eigen voelen en daardoor het eigen
handelen te komen. Ook in de andere
Indiase scholen van denken, bijvoor-
beeld in de Yoga-traditie9 is het onder-
kennen van de rol en het ontwikkelen
van het vermogen tot juist onderschei-
den van groot belang. Juiste geestelijke
kennis wordt verkregen door waarne-
ming, onderzoek en onderricht. In de
commentaren op de eigenschappen in
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Aan de Voeten van de Meester komen
soms heel onverwachte wendingen
voor. Bijvoorbeeld over waar zelfzucht
in kan schuilen, maar ook soms hele
simpele praktische tips om je gedachte-
leven en je handelingen te scholen en
te spiritualiseren. Helaas kan ik daar
hier niet uitvoerig op in gaan. Christian
Vandekerkhove zal dat ongetwijfeld
inspirerend doen op de voorjaarsdag
van de TVN op 19 maart 2011.

Regeneratie vanuit het denken

Ook internationaal is aan het jubileum
aandacht besteed. Onze internationale
Presidente, Radha Burnier wees er in
een beschouwing in het juninummer
2010 van The Theosophist10 op, zie de
vertaling elders in deze Theosofia, op
dat Krishnamurti een bijzonder onzelf-
zuchtige indruk heeft gemaakt op allen
die hem ontmoetten, al vanaf het be-
gin. Zij wijst erop dat de Mahatma’s
weliswaar in de wereld zijn, maar ‘in
een heel andere wereld leven’ dan wij.
Wat essentieel is in hun wereld, kan
onbelangrijk zijn voor ons, en wat heel
belangrijk lijkt voor ons, kan zeer wei-
nig relevantie hebben in hun wereld. In
haar artikel verbindt Radha Burnier de
inzichten van Aan de voeten van de
meester ook met de inzichten uit Licht
op het Pad. Overigens: Licht op het Pad
verscheen in 1885/1886, dus 125 jaar
geleden. Aan de hand van het begrip
tijd, maakt onze presidente dat duide-
lijk. In onze wereld is tijd bijvoorbeeld
belangrijk, veel belangrijker dan voor-
heen. Tijd op zich is echter ook een
illusie, het is door ons als ‘waarne-
mingsmodus’ geschapen. Zonder de
illusie van tijd zouden we de wereld in
een heel ander licht zien. De eerste re-
gel in Licht op het Pad is: Roei eerzucht
uit11. Eerzucht bestaat omdat we met
tijd rekening houden. Eerzucht is de

begeerte om iets te bereiken, om iets
gedaan te krijgen, om iets binnen een
bepaalde tijd te bereiken. Tijd is echter
illusie. Tijd gaat sneller voorbij als je
vrolijk en gelukkig bent, en langzamer
als je depressief bent of in een rij moet
staan. De snelheid waarmee het ver-
strijken van de tijd kan worden erva-
ren, heeft dus te maken met onze ver-
langens. Dat is misschien de reden dat
Krishnamurti de opmerking maakte
dat “Begeerte tijd is”. Eerzucht schept
allerlei soorten van intense begeerte en
het creëert allerlei moeilijkheden in
intermenselijke relaties. Maar in de
wereld, de staat van zijn, van de Ma-
hatma’s speelt tijd nagenoeg geen rol.
Zij weten hoe te wachten op hoe de
dingen groeien vanuit de natuurlijk
vloeiende stroom. Als tijd geen rol
speelt, kun je de menselijke ontwik-
keling in alle rust afwachten. Je kunt
ook besluiten niet af te wachten, en
toch zonder eerzucht je eigen ontwik-
keling ter hand te nemen. Daarvoor
zijn deze teksten bedoeld, geschreven
en ons gegeven.

Doeleinden van onze vereniging

Onze vereniging heeft drie doeleinden.
De Mahatma’s wezen er al vroeg op
dat van deze drie doeleinden bij de
leden vaak vooral aandacht was voor
het tweede doeleinde (vergelijkende
studie). Maar voor hen was het eerste
doeleinde (het vormen van een kern
van de universele broederschap der
mensheid) veel belangrijker. Het is
natuurlijk wel zo dat we ons meer en
meer kunnen realiseren dat zonder het
derde doeleinde (dat de regeneratie
van het denken aangeeft met als moge-
lijk gevolg een totaal andere instelling
van het bewustzijn) het eerste doel-
einde niet gerealiseerd kan worden.
Het boek Het innerlijke leven van Krish-
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namurti van Aryel Sanat (UTVN,
2005) werpt een bijzonder licht op dit
gegeven. Sanat wijst erop dat de le-
ringen van HPB en Krishnamurti ge-
richt zijn op die noodzakelijke rege-
neratie van het denken. Een funda-
menteel eeuwige lering bij HPB is
bijvoorbeeld dat er een bewustzijnstoe-
stand van inzicht en mededogen be-
staat. Dezelfde lering komt in een an-
dere vorm bij Krishnamurti als bijna
vanzelfsprekend weer terug. Sanat gaat
diep in op de historische achtergron-
den van de Theosophical Society, de
ontdekking van Krishnamurti en het
bestaan van de Mahatma’s. Sanat be-
schrijft ook het latere ‘proces’ van
Krishnamurti: de pijnlijke lichamelijke
ervaringen vanaf 1922 die een ingrij-
pen van de krachten van eeuwige wijs-
heid zouden kunnen zijn. Als we terug-
kijken zou dat proces kunnen wijzen
op een nieuwe mogelijkheid. De Ma-
hatma’s dalen dan niet meer neer uit
de subtielere gebieden, maar het mees-
terbewustzijn kan in de levende mens
zelf worden opgewekt door de moge-
lijkheid het hersenverstand aan te
passen aan een grotere potentie van
het bewustzijn.

In Licht op het Pad worden we regel-
matig opgeroepen om ‘in het eeuwige
te leven’. Om dat te kunnen, moeten
we het eeuwige kunnen onderscheiden
in de wereld om ons heen. Daarvoor
hebben we de eigenschappen nodig die
in het boekje Aan de Voeten van de
Meester worden beschreven. De aan-
wijzingen om die eigenschappen te
verwerven zijn nog steeds uiterst bruik-
baar en die eigenschappen beginnen

met het zuiveren van ons denken. Van-
uit het eigen bewustzijn moet onze
regeneratie beginnen. Dit boekje is
daarvoor een prachtig eerste
hulpmiddel.

Noten

1 De laatste Nederlandse vertalingen en
gezamenlijke uitgave van deze drie
theosofische ‘klassiekers’ verscheen in
2006 bij de Uitgeverij der Theosofische
Vereniging in Nederland, onder de titel:
Drie Wegen, Eén Pad.
2 At the Feet of the Master en Towards Disci-
pleship, Quest Books, Wheaton, 2001, pp.
13-17.
3 Mary Lutyens: Krishnamurti, jeugd en

bewustwording, Ankh Hermes, Deventer,
1976, pp. 30-38.
4 Later gebundeld en uitgegeven door
Theosophical Publishing House in India
vanaf 1932. Daarna zijn er herdrukken
verschenen en dit werk is nog steeds in de
handel.
5 Gebundeld in het boek: A. Besant: The
Path of Discipleship, Adyar, Madras 1895,
geciteerd naar de vierde editie van 1918.
6 Annie Besant & C.W. Leadbeater: Talks
on the Path of Occultism, Vol. 1: At the Feet
of the Master, oorspronkelijke editie, TPH,
Adyar, 1926.
7 Op. cit. p. 352.
8 Nederlandse editie Drie Wegen, Eén Pad,
p. 217.
9 Zeker ook in De Yoga Sutra’s van
Patanjali, zie bijvoorbeeld het
trefwoordenregister van de Nederlandse
vertaling van de editie van I.K. Taimni,
Amsterdam, 2010, UTVN.
10 Radha Burnier: On the Watch-Tower,
A Centenary to Mark, The Theosophist,
June 2010, pp. 3-6, vertaald en ook in dit
nummer van Theosofia aan te treffen.
11 Nederlandse editie Drie Wegen, Eén
Pad, Licht op het Pad, p. 159.
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Studeer dus, maar bestudeer allereerst datgene
wat jou het beste helpt om anderen te kunnen helpen.

(Aan de Voeten van de Meester, UTVN, blz. 200)



Spirituele Evolutie:
het Goddelijke Plan
– Wim van Vledder

De studie van de Upanishaden is voor
mij een grote inspiratie geweest. Het
juist uitspreken van het woord Upa-

nishad is overigens zo moeilijk, dat ik

dat nooit leer. Toen ik in India was en
het probeerde, resulteerde mijn uit-

spraak telkens in een lachbui van de
toehoorder. Het woord Upanishad

betekent: ‘Ga zitten en luister’; het

gevolg van het luisteren moet gees-
telijke groei zijn. Zelf werken aan spirituele groei

Ik wil het met u hebben over het ko-
men tot het inzicht dat we zelf moeten
werken aan onze eigen spirituele groei,
aan het ontdekken van de onvoorstel-
bare spirituele mogelijkheden die ieder
mens heeft. Zelf ons hele levenspa-
troon moeten veranderen, omdat wij
nu weten dat wij het zelf zijn die de
wereld kunnen verbeteren. Wij kunnen
leren en ervaren dat er een spirituele
kracht en energie is die al het bestaan-
de doordringt en tot eenheid maakt.
Het in onszelf zoeken naar en bewust
worden van die grootse energie en
liefde die wij goddelijk Leven noemen,
dat is de taak die wij ons als mens zou-
den moeten stellen. Dat is best moei-
lijk, je vergeet het vaak weer. En toch
moet je ervan overtuigd zijn dat je in
jezelf die mogelijkheden hebt en dat
het je verstand te boven gaat.

Het aldoordringend Ene-Zijn

Laten we eerst gaan kijken naar het
‘nu’ en dan naar ‘evolutie en groei’. Als
u gelooft in een ‘begin’, dan blijkt
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8 oktober 2010 dit aardse leven losgelaten.



tijdens de studie dat wij eigenlijk niet
kunnen spreken van een begin, want
‘begin’ en ‘tijd’ zijn een illusie, die
bestaan in wezen niet! De grote wijs-
geer Shankaracharya heeft al eeuwen
geleden gezegd dat alles wat wij den-
ken te kennen ‘illusie’ is en weinig te
maken heeft met Werkelijkheid.

Ik ben dankbaar dat deze wereld een
wereld van illusie is. Je ziet zoveel el-
lende om je heen; het heeft allemaal
niets te maken met de spirituele Wer-
kelijkheid. Die Werkelijkheid moeten
we in onszelf zoeken, bij het Absolute.
Je komt dan bij de Bron. Zo gauw je
daarover gaat denken en het wilt be-
grijpen, dan lukt je dat niet. De aller-
hoogste Werkelijkheid gaat het mense-
lijk denkvermogen verre en verre te
boven.

Je kunt wel innerlijk weten. Daar kun
je een beroep op doen. Je gaat het voe-

len, terwijl je niet weet waarom. Je
denkt niet meer volgens de regels van
het menselijk denkvermogen.

In het Absolute bestaan geen tijd en
ruimte, geen oorzaak en gevolg. Het
Absolute is alles. Maar als je daar
‘God’ tegen zegt, moet je oppassen,
want dan komen alle religies aan met
hun eigen ‘God’. Er zijn zoveel bena-
mingen voor, bijvoorbeeld de Aller-
hoogste, de Ene, Bewustzijn of het Ene
Bewustzijn enz. Er is ‘iets’.

De natuurwetenschapper Fritjoff
Capra zegt: Het ‘zelf’ met een kleine let-

ter, dat zijn wij; maar met hoofdletters,
dan spreken we over de Werkelijkheid:
‘DAT’ of ‘HET’. Spreken we daarover
dan komen we bij de Werkelijkheid die
de Upanishaden hebben getracht on-
der woorden te brengen.

‘Ken Hem als het opperst Zelf, ken
Hem als de Heer der Zon,

Verheven boven dag en nacht, boven
licht en duisternis,

Hoog boven Zijn en Niet-Zijn staat Hij
die het Absolute is,

Eén onveranderlijk is Hij, de Bron van
het goddelijk Licht.’
(Svetâshvatara Upanishad IV-18)

Licht, licht, licht, alleen maar licht.
Boven alle aardse problemen staat
licht, zon. Wat doe je ermee? Wij zou-
den de stoffelijke zon kunnen zien als
het voertuig voor de dynamische en
levengevende Kracht, waardoor de
Logos zich manifesteert en met zijn
stralen energie en leven geeft aan al
wat is, aan alle planeten die hun vaste
baan beschrijven. Dat woord Logos is
iets bijzonders. De Logos is het god-
delijk Leven dat alles doet bestaan.

Kijk even naar jezelf, waar besta je
uit? Dat is Logos, licht, het Absolute.
En toch, daar zitten jullie nu, gewoon
op stoelen. Echt, ik meen het. Vorm,
materie is verstoffelijkte geest en niet
anders dan dat. Materie is energie.
‘Gestolde energie’ zegt de fysicus
Goswami. Kijk opnieuw naar jezelf: je
bent goddelijke energie. Iets daarvan
heb ik ooit ervaren. Ik zat in India, in
een klein hutje met zo’n twintig man,
bloedheet. Daar waren een vader en
een zoon. Die vader die met zijn zoon
aan het praten was zei op een gegeven
ogenblik tegen zijn zoon: ‘Vergeet het
niet, dat aldoordringend Ene-Zijn, dat is
de grondslag van het bestaan, dat is de
Werkelijkheid, dat is Atman, dat ben jij.’

Als jullie straks naar huis gaan, wees
je er dan bewust van en zeg dan tegen
jezelf, ‘Dat aldoordringend Ene-Zijn,
dat is de Werkelijkheid, dat ben ik.’
Dat geeft wel verantwoordelijkheid,
dat Ene-Zijn dat jij bent, besef dat wel.
Want, je buurman of buurvrouw is dat
ook. Daar dien je dus respect voor te
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hebben. Dat al doordringende Ene-
Zijn is hij/zij ook. Al zijn het misschien
mensen die we niet zo leuk vinden.

Voor de fysicus Goswami is ‘Bewust-
zijn’ de goddelijke levenskracht, de
Logos. Bewustzijn is God Zelve, die
zich openbaart als universum.

Als je begint hierover te lezen, vind
je het wellicht boeiend, grappig. Ook
mijn studenten1 in Leiden vonden het
interessant om de Upanishaden te le-
zen. Ze vroegen daarna of er nog iets
anders was, want ze hadden de Upa-
nishaden al gelezen. Ik vroeg dan of ze
het nu echt begrepen hadden. Ik zei
dan: ‘Weet je, je bent het zelf. Best
lastig, je bent God in openbaring’.
Zelfs mijn kat is dat, al heb ik het nooit
tegen hem gezegd. Weet u, alles valt
daaronder, dieren, planten. Alles is
God in openbaring. Hebt u daar al
eens over nagedacht? Bijvoorbeeld als
het gaat over dierproeven? Dat is echt
niet leuk... kuikentjes op de lopende
band, levend, levend vermalen, als
veevoer. Misschien veroorzaak ik nu
onrust.

In de bijbel, Mattheus 5 vers 48 staat:
Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw
Vader die in de hemel is, volmaakt is.
Maar lezen wij dat als een werkelijk-
heid die te realiseren is? Of lezen wij
er min of meer gedachteloos overheen,
zonder te beseffen hoe letterlijk deze
woorden bedoeld zijn? ‘Weest dan vol-
maakt’. Best lastig. Mensen reageren
ook weleens met te zeggen: ‘Dat ga ik
in mijn volgend leven wel doen’. Dat
kan natuurlijk, maar als je dat zegt,
dan zit je teveel gebonden in het den-
ken. We zijn versluierd door het denken
en dan kom je op je eigen barrière van
je denkvermogen terecht.

Een fase hoger dan het rationeel
denken kom je op het niveau van in-

tuïtief weten. Einstein zegt over het
rationeel denken: Alle wetenschap, af-

gemeten tegen de Werkelijkheid, is primi-
tief en kinderlijk. Maar, dat denken heb
je toch wel nodig in het stoffelijk be-
staan. Dat denkvermogen, daarmee
zijn we ‘opgezadeld’ omdat we het no-
dig hebben om te bestaan.

Goddelijk bewustzijn woont in de
mens, goddelijk Leven doordringt en
bezielt al wat bestaat, maar versluierd
door het denken lijken wij niet in staat
ons los te maken van de wereld van die
tijdelijkheid en veelheid waarin de
mens geen rust vindt. In onze onwe-
tendheid veroorzaken wij de ellende
die de werelden van mensen en dieren
teistert, schijnbaar niet in staat om
diep in ons eigen hart de grootse en
machtige Eenheid te vinden die als
onderliggende werkelijkheid alle vor-
men van leven verbindt. Duizenden
jaren geleden werd die Wijsheid al aan
de mensheid verkondigd. Sinds het
bestaan van de mensheid werd hem die
Waarheid geleerd, maar nog steeds
moeten wij leren die sluier af te wer-
pen, onze schakel met het ene Bewust-
zijn glanzend en zuiver te houden, de
poorten naar de Werkelijkheid te ope-
nen en zo het pad te vinden dat leidt
tot dieper inzicht, los van het verslui-
erde denken.

Een verhaal: Een boer leefde in alle
stilte en rust, ploegde en bewerkte zijn
land. Totdat hij er van beschuldigd
werd dat hij een meisje zwanger had
gemaakt: ‘Jij bent de vader. Dat dit
meisje uit het dorp in verwachting is,
heb jij gedaan’. De boer zei: ‘Oh’. De
boer aanvaardde het en beschermde de
moeder en voedde het kind op. Op een
gegeven moment bekende de moeder
dat het kind niet van hem was maar
van de slager op de hoek. De boer zei:
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‘Oh’, en hij ging onaangedaan verder
met het ploegen en zaaien en oogsten
van zijn land. Onaangedaan, en toch
verder met de innerlijke kracht om
tegen iedere beschuldiging te zeggen:
‘Oh’.

Een prachtige tekst uit ‘De Schep-
pingshymne’ uit de Rig Veda zegt het
volgende:

De Scheppingshymne

Duisternis was gehuld in diepe duisternis
Het Zijn verborgen in tijdloze rust
Scheppende, vurige Kracht ontstond uit
zichzelf
De kiem van het Zijn kwam voort uit
eigen Kracht.

Wie weet vanwaar de grote schepping is
gekomen?
Wie weet of het Al ontstaan is door Zijn
Wil?
Wie is de Allerhoogste uit Wie het Al
ontstond?
Hij alleen weet het, of misschien Hij ook
niet?

De scheppingshymne vertelt over een
wonder, het begin dat nooit begonnen
is. Dat is een mysterie waar nog geen
mens de oplossing voor heeft gevon-
den. We weten nog steeds niet wat de
Bron is. Als we allemaal nu eens geen
eigen theorieën zouden hebben die
nergens toe leiden, dan zijn we al een
stuk verder. In de Upanishaden lees je:

Toen al wat bestaat nog niet bestond,
was dit alles het ongemanifesteerde
Brahman. Daaruit kwam het gemanifes-
teerde voort. Dat Brahman schiep Zich-

zelf uit Zichzelf. Daarom wordt het ge-
noemd de Schepper van Zichzelf, de
oorzaakloze Oorzaak. (Taittirîya
Upanishad II.7.1)

Zo vind je telkens in de Upanishads
het ongemanifesteerde ‘Brahman’.
Voor een westerling is het heel moei-
lijk om dit woord correct uit te spre-
ken. Ik heb iemand gekend die daar
zoveel energie in legde dat zelfs de
ramen ervan sidderden! Dat is Brah-
man!

In de Upanishads staat bijvoorbeeld
ook:

Zoals de stralen van de zon de
werelden verlichten,

zo zendt Hij Licht en leven uit en doet
het Al bestaan,

die God verlicht het hart en straalt in
ieder wezen,

Hij is de glorievolle God, de Heer van
al wat is. (Mundaka Upanishad V.4)

Hij leidt ons vanuit de aardse duis-
ternis naar de werelden van Licht.
Prachtig, het stralend Zelf, het Godde-
lijk licht, woont in de mens.

Volgens de Upanishad is de gehele
schepping in Maya’s kleed gehuld. Dat
wordt doorgaans fout uitgelegd als ver-
sluiering. Maar Maya is ook de schep-
pende kracht. Datgene wat nodig is om
dat wat bestaat te doen bestaan. Zon-
der Maya, de scheppende kracht, was
er niets. De schepping ontstaat uit de
oerkracht waar we niets van weten en
die openbaart zich dankzij dualiteit.

Het goddelijke Zelf, dat ben je zelf.
Lees daar niet overheen. Het goddelijk
Zelf zegt: Laat ik het vele worden, laat
ik geboren worden. Waarom de schep-
ping tot stand kwam, dat is een vraag
waarop wij geen antwoord kunnen ge-
ven. De Al-Ene schept uit eigen
kracht. Dikwijls worden ook wij tot
handelen gedreven zonder te weten
waarom. In je leven ga je graven naar
redenen waarom je iets doet. Waarom
je hoger en hoger wilt.

Een voorbeeld: We hebben een
zwerfkat in ons huis opgenomen, zelfs
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nadat ik verschillende malen gezegd
had: ‘Ik wil nooit meer een kat. Veel te
lastig als je weg moet enzovoort enzo-
voort.’ Op een gegeven moment, ter-
wijl ik buiten op een bankje zat, legde
een zwerfkat zijn kopje tegen me aan
en weg waren mijn bezwaren. We had-
den hem zelfs al naar het asiel ge-
bracht en toen gingen we hem weer
terughalen. Waarom doe je zoiets? Ja,
er is een reden, iets in ons dat ons
voortdrijft. Is dat soms het allerbeste in
ons? Geld bijvoorbeeld is geen reden.
Belangrijk zijn is iets afschuwelijks.
JeZelf zijn, met een hoofdletter, dat is
een reden!

We gaan nu weer even terug naar dat
‘hutje’ in India. ‘Dat al doordringende
Ene-Zijn, Dat is de grondslag van het
bestaan. Dat is de Werkelijkheid, dat
ben jij!’ Je moet echt weten dat jij het
goddelijke Bewustzijn bent. Dat voel je
misschien niet elke dag, maar je bent
het wel.

Luister naar wat de Heer in de Bha-

gavad Gita tegen Arjuna zegt:
Maar wat nut u kennis van al deze de-

tails? Dit ganse universum doordrongen
hebbend met een deel van Mijzelf blijf Ik
onveranderd die Ik ben.

Een deel van mijzelf. Is er dan meer?
Het universum, de universa: er komt
geen eind aan; tijd en ruimte bestaan
niet, zijn fictief en tegelijk oneindig!
Ga onveranderd door, net als die boer
in mijn verhaal. Dat zou je in je eigen
leven goed moeten bedenken. Ik blijf
mezelf, onveranderd die ik ben. Je
bent ‘gestolde’ energie, materie is
Energie in een bepaalde vorm. Daar-
door kun je zeggen dat de allerhoogste
leeft in jou!

In het evangelie van Thomas (log 77)
staat te lezen: Kloof een stuk hout en Ik
ben daar. Het onvergankelijk leven is in
alles: Til een steen op en gij zult Mij daar

vinden. Waar je bent, wat je ook doet,
daar is God.

Kwantumfysica

En toen kwam de moderne fysica.
Kwantumfysica is een van de nieuwere
gebieden in de wetenschap die schijn-
baar onverklaarbare zaken kunnen
verklaren. In de kwantumfysica zijn
veel zaken die het begrip te boven
gaan, maar dat geeft helemaal niets.
We vinden wel veel uitspraken die
lijken op wat we in de Upanishaden
vinden. Alles is in eenheid verbonden,
ook al toont het zich in veelheid. Als
één elektron schudt, trilt het universum,
is een uitspraak van Larry Dossey in
Space, Time and Medicine. Dit om de
onderlinge verbondenheid aan te to-
nen. Daar is alles eigenlijk mee gezegd.

De moderne kwantumfysica spreekt
over zaken die de Upanishads al heel
lang geleden hebben opgeschreven. Er
zijn denkers geweest, lang voor het
christendom, en eerder, die wijsheden
en waarheden hebben verteld waar wij
nu nog verbijsterd over zijn. Er ligt in
de mensheid een innerlijke wetenschap
verborgen, een mysterie dat niet aan
tijd gebonden is, maar dat wel wezen-
lijk, groot en machtig is.

Weet u, wij hebben kraaien in onze
tuin. Eén heel grote kraai gaf ik te
eten, en nu hebben we wel zes kraaien.
Ik denk aan de Upanishaden als ik die
dieren zie. Ik denk aan de hoogste
Werkelijkheid als ik die grote kraai zie.
Die grote kraai, is hij! ‘Kom maar’, zeg
ik dan, ‘jij bent de inwonende God-
heid’. Hij snapt het niet, maar hij lust
wel de kaas die ik hem geef.

In de Shvetâshvatara Upanishad (IV.4
en 5) lezen wij:
Die grote zwarte kraai is Hij, Hij is die
papagaai,
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Die regenwolk, die bliksemflits, Hij is het
die zich toont;
de seizoenen, de machtige zeeën zijn
vormen slechts van Hem,
Zonder begin en zonder eind is Hij, de
Bron van het Al.

Uit Hem die ongeboren is komt voort al
wat bestaat,
Hij stort zich uit in Zijn heelal als aarde,
water, vuur,
Hij wordt tot veelvoud in Zijn Bruid, de
goddelijke Natuur,
En keert als Godenzoon terug in het
onveranderlijk Ene-Zijn.

De cyclus van involutie naar evolutie

Dit alles gaat over de indaling in de
stof. Er is ook die geweldige kracht die
van indaling leidt tot het goddelijke
Zijn dat leeft in mensen, dieren, plan-
ten. Hij is de grote wet, het innerlijke
leven. Als je daar de Upanishads over
gelezen hebt dan ga je anders denken.
Je gaat anders naar de dingen kijken.
Je denkt: Hoe kan dit nu allemaal zo
gaan in de wereld, dat kan toch niet
zijn? Je wordt een ander mens!

De indaling in de stof wordt ook wel
een soort van stollingsproces genoemd.
Als de geest steeds verder verdicht,
wordt het materie. Geleidelijk aan
wordt ons geestelijk wezen zo inge-
kapseld. Eerst in een fijnstoffelijk li-
chaam en dan geleidelijk in lichamen
die steeds meer grofstoffelijk worden.
En zo verliezen wij geleidelijk de Wer-
kelijkheid uit het oog. Toch is het zo
dat we er van uit moeten gaan dat het
ene ‘DAT’ het zo heeft gemaakt dat er
stoffelijke wezens zouden ontstaan. En
dan begint op een gegeven moment de
terugkeer naar hoger bewustzijn. Daar
is een hele cyclus voor nodig, van invo-
lutie naar evolutie, voor het groeiend
bewustzijn. Eerst lezen wij dat het Ene

dacht: Ik zal de werelden scheppen.
Vervolgens dacht het Zelf: Dit zijn de
werelden die Ik heb geschapen. Nu zal ik
beschermers voor deze werelden schep-
pen. (Aitareya Upanishad I.1.3)

Deze beschermende taak behoort
eerst aan de goden, daarna, in een veel
later stadium, aan de mens. De ge-
dachte die we overal in de mystiek
tegenkomen is dat de mens een dub-
bele opdracht heeft. Zijn eerste op-
dracht is om te komen tot volle be-
wustwording van zijn ingeschapen,
goddelijke aard, maar dat kan alleen
als hij ook zijn tweede opdracht ver-
vult, namelijk het beschermen van alle
vormen van leven.

De derde taak van de mens is om te-
rug te keren tot dat wat je werkelijk
bent, de terugkeer naar het goddelijk
Bewustzijn, de Allerhoogste. Er be-
staat geen einde aan het leven, zegt de
Upanishad. Mensen zijn bang dat er bij
het sterven van het stoffelijk lichaam
definitief een einde komt aan hun in-
carnatie, maar het is inmiddels aan de
religieuze wetenschap wel duidelijk dat
er geen definitief einde is. Het is na-
tuurlijk prachtig mooi om daar te zijn,
niet gebonden aan het stoffelijke.
Maar het is niet gemakkelijk om in-
nerlijk te weten dat op involutie evo-
lutie volgt en dat er dus sprake is van
groei tot goddelijk Bewustzijn.

Maar geloof je dat eigenlijk wel, dat
er geen einde komt aan ‘DAT’? Heb je
dan de moed om naar de Upanishads
te kijken? In de Kathaka Upanishad
lezen wij over een figuur, een wezen
dat het hoogste en beslissende woord
heeft: de Dood. En de Dood legt uit
dat hij helemaal niet dood is, dat er
helemaal geen einde komt aan het
bestaan, want je bent werkelijk
goddelijk van aard. Het Goddelijk
licht, hoe kan daar ooit een eind aan
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komen? Dat kan niet. Hier ligt een
bewustwordingsfase voor de mens. Het
is moeilijk om ervan overtuigd te zijn
dat er alleen maar geestelijke groei is
en daarna een rustpoos om vervolgens
weer te groeien in de stof. Die
rustpoos heb je nodig. Als je moe bent,
dan krijg je rust. Die tijd krijg je, in je
hoger bewustzijn, dat is je bewustzijn
van verwerking. Als je dan klaar bent,
volgt er een nieuwe incarnatie, want
dan is er nog wel een taak hier in de
aardse wereld, zoals bijvoorbeeld
beschermen, leven, werken, vertellen,
goed zijn. Dat is je aardse taak:
doorgaan met je aardse taak en door-
gaan met je goddelijke taak.

In de Katha Upanishad (II.1.12-13)
lezen we:
Het stralend Zelf, het goddelijk Licht,
woont in de mens,
Versluierd en verborgen in de holte van
het hart,
Het Zelf… heerst als een stille God
over … heden, toekomst en verleden…
Het is onveranderlijk, immer gelijk, en al
wat is, is Dat.

Heel veel verhalen – en uiteindelijk
alle religies – vertellen dat alles door-
gaat. Dood is verwerken en dan weer
doorgaan. Het is het alles doorzinde-
rend ene leven dat altijd doorgaat. Het
is wel grenzenloos moeilijk om dat in
praktijk met je mee te dragen en te
leven.

Wij leven hier, we beschermen hier,
we zijn hier, en dat is jouw mens-zijn.
Dan groeit in jou het verlangen om te
dienen. Het verlangen om te dienen
wordt de grondslag voor alle werk. Wij
zijn één met al wat leeft. Elk deeltje
bestaat uit alle andere deeltjes. ‘Dat
kan niet’, zeggen wij. ‘Ja hoor, zeker
wel’ zegt de kwantumfysica. Lynne
McTaggart stelt dat we gaan naar een
religieuze wetenschap. We gaan naar

een tijd toe waarin het vastbewezen
feit helemaal niet een objectieve wer-
kelijkheid is, een gegeven dat bereik-
baar is voor het rationeel denken,
maar zeker is dat het goddelijk Leven
in jou is. Dat alles met elkaar verbon-
den is, is prachtig. Eén denkbeeldje
van jou zijn alle denkbeeldjes. Jouw
beschermende taak kun je nu overal
vervullen.

Geestelijke groei

We hebben het eerst uitgebreid gehad
over de indaling. Nu zijn we toe aan
geestelijke groei, aan het Pad van be-
wustwording. We weten nu dat we iets
wezenlijks geleerd hebben. Als de hun-
kering er maar is naar het Al-Ene. We
moeten boven het individuele gedoe
uitkomen, dan zijn we toe aan gelei-
delijke bewustwording van het Al-Ene.
Eén worden met het Goddelijke Be-
wustzijn, waar we mee begonnen zijn,
dat is onze evolutionaire taak.
Moge ons denken en heel ons wezen,
gericht zijn op het kennen van het ene
Licht, het ene Vuur,
Mogen wij Hem, het aldoordringende
ene Zijn,
Kennen, één worden ermee,
Stralend Licht, stralende Zon,
En zo keert alle leven, alle bewustzijn,
het Al, terug naar het allerhoogste
universum,
het allesdoordringende Zelf.
(Shvetâshvatara Upanishad II.2)

De kwantumfilosofie zegt precies
hetzelfde.

We zijn op weg naar een andere
toekomst. En dat is hoopgevend.

Noot
1 Studenten ‘Metafysica in de geest van de
theosofie’ aan de Rijksuniversiteit van
Leiden.
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Het bestuur van de Theosofische Vereniging in Nederland en de redactie

van Theosofia zijn zeer verheugd dat van 18 tot 22 juni 2011 de theosofische
schrijver Ravi Ravindra een Engelstalige zomerschool zal geven (zie de

bijgevoegde folder). De titel van deze zomerschool is The Yoga Sutras of
Patanjali, Transformation of Consciousness. Over dit onderwerp

verscheen een nieuw boek van Ravi Ravindra, getiteld The Wisdom of Pa-

tanjali´s Yoga Sutras, A New Translation and Guide, Canada, 2009, te bestellen

bij de Theosofische boekhandel Adyar van de TVN.

Voor wie nog dieper in het onderwerp wil duiken heeft Renger Dijkstra, de
bibliothecaris van de TVN, een overzicht van literatuur (boeken en artikelen)

over De Yoga Sutra’s samengesteld, uit de collectie die in onze bibliotheek,
Tolstraat 154 te Amsterdam aanwezig is. Voor het aanschaffen van boeken

kunt u mailen naar books@ theosofie.nl en voor het bibliografische overzicht
naar bibliotheek@theosofie.nl.

In dit nummer van Theosofia gaan veel artikelen over De Yoga Sutra´s en

de weg van meditatie. Het is mede bedoeld voor degenen die aan het seminar
van Ravi Ravindra in juni 2011 in Naarden zullen deelnemen.



De Yoga-Sutra’s van Patanjali

Deze inleidende tekst is een bewer-

king uit “Meditatie, een bundel essays”,
een uitgave van de Theosofische Ver-

eniging, Nederlandse Afdeling, Am-

sterdam
De Yoga-Sutra’s van Patanjali is het
standaardwerk over de meditatieve

yoga volgens de hindoe-lijn. Als intro-

ductie wordt hier een overzicht van de

inhoud geboden, overgenomen uit de

onlangs heruitgegeven en vernieuwde
Nederlandse vertaling van Dr. I.K.

Taimni’s commentaar en vertaling uit

het Sanskriet
1
.

De studie van De Yoga-Sutra’s vergt
veel, maar men wordt rijk beloond
door een dieper inzicht in de achter-
gronden van het geestelijk leven.

In de fundamentele werken over
yoga treden De Yoga-Sutra’s van
Patanjali naar voren als het meest ge-
zaghebbende en bruikbare boek. In
zijn 196 sutra’s heeft de auteur de es-
sentiële filosofie en techniek van yoga
dusdanig kort samengevat dat het een
wonderbaarlijk beknopte en systema-
tische uiteenzetting is geworden. Wie
dit boek voor het eerst, oppervlakkig,
doorneemt, vindt misschien dat de
materie vreemd en onsystematisch is
behandeld, maar wanneer hij er zorg-
vuldig en diep op ingaat, zal het ratio-
nele standpunt van de benadering dui-
delijk worden. De hieronder volgende
korte samenvatting zal bewijzen hoe
rationeel het geheel is behandeld.

Deel 1 houdt zich bezig met de alge-
mene aard van Yoga en zijn techniek.
De bedoeling van dit deel is eigenlijk
antwoord te geven op de vraag: “Wat is
Yoga?”Aangezien Samadhi1 in essentie
de techniek van Yoga is, neemt dit van-
zelf de belangrijkste plaats in onder de
diverse onderwerpen die er in
behandeld worden. Daarom heet dit
deel “Samadhi Pada”2.

Het eerste stuk van het tweede deel
gaat over de filosofie van de Klesa’s
(bezoeking, nood, ramp, smart) en
bedoelt een antwoord te geven op de
vraag: “Waarom moet iemand eigenlijk
Yoga beoefenen?” Het geeft een mees-
terlijke analyse van de toestanden van
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het menselijk leven en de misère en
het lijden, die aan deze toestanden in-
herent zijn. Iemand die het pad van
Yoga wil gaan met het onwrikbare be-
sluit om leven na leven te volharden,
totdat hij het doel bereikt heeft, moet
de filosofie van de Klesa’s grondig
doorgrond hebben.

Het tweede stuk van deel II houdt
zich bezig met de eerste vijf oefenin-
gen van de Yoga-techniek, die
Bahiranga (uiterlijk) genoemd worden.
Dit zijn voorbereidende oefeningen en
de bedoeling is, dat ze de Sadhaka3

geschikt maken voor de beoefening
van Samadhi. Omdat dit deel bedoeld
is de leerling fysiek, mentaal,
emotioneel en moreel geschikt te
maken voor de beoefening van de
hogere Yoga wordt het Sadhana Pada
genoemd.

Het eerste stuk van deel III houdt
zich bezig met de overblijvende drie
oefeningen van de Yoga-techniek, die
men Antaranga of innerlijk noemt. Met
behulp van deze oefeningen, die hun
hoogtepunt bereiken in Samadhi, ont-
wart men alle geheimen en verborgen-
heden van let leven als yogi en verkrijgt
men de Siddhi’s4, de vermogens. In het
tweede stuk van dit deel worden deze
verworvenheden in detail besproken
en dit heet daarom het Vibhuti5 pada.

In het vierde en laatste deel worden
al die essentiële filosofische problemen
uiteengezet, die betrokken zijn bij de
studie en beoefening van Yoga. Het
gaat over de aard van het denkvermo-
gen, de mentale waarneming van de
begeerte, van bindingen en gebonden-
heid. Dit alles wordt beknopt maar
systematisch behandeld om de leerling
in staat te stellen een toereikende
achtergrond van theoretische kennis te

verkrijgen. Daar al deze onderwerpen
op de een of andere wijze in verband
staan met het verkrijgen van Kaivalya6,
heet dit deel Kaivalya Pada.

Door zijn alomvattende en systema-
tische behandeling van het onderwerp
zijn de Yoga Sutra’s het meest geschikt
voor een diepgaande en systematische
studie van Yoga. In lang vervlogen
tijden liet men alle yoga- leerlingen het
boek uit het hoofd leren en geregeld
en diep mediteren op de Sutra’s om de
verborgen zin ervan te onthullen. De
moderne leerling, die er eerst van
overtuigd moet worden dat de studie
van de beoefening van Yoga de moeite
waard is, heeft echter een meer
gedetailleerde en uitvoerige be-
handeling van het onderwerp nodig,
wil hij in staat zijn de Yoga-Sutra’s als
geheel te begrijpen. Zelfs hiertoe zijn
de Yoga-Sutra’s (yoga-aforismen) de
meest geschikte basis, niet alleen
omdat ze op meesterlijke wijze alle
fundamentele toelichtingen over Yoga
geven, maar ook omdat ze erkend zijn
als een meesterwerk in de Yoga-letter-
kunde, en omdat ze de toets van de tijd
en de ervaring hebben doorstaan.

Het bestuur van de Theosofische
Vereniging in Nederland en de redac-
tie van Theosofia zijn zeer verheugd
dat van 18 tot 22 juni 2011 de theoso-
fische schrijver Ravi Ravindra een
Engelstalige zomerschool zal geven
(zie de bijgevoegde folder). De titel
van deze zomerschool is Transforma-
tion of Consciousness, the Yoga Sutras
van Patanjali. Over dit onderwerp
verscheen een nieuw boek van Ravi
Ravindra, getiteld The Wisdom of Pa-

tanjali´s Yoga Sutras, A New Translation
and Guide, Canada, 2009, te bestellen
bij de Theosofische boekhandel Adyar
van de TVN.
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Voor wie nog dieper in het onder-
werp wil duiken heeft Renger Dijkstra,
de bibliothecaris van de TVN, een
overzicht van literatuur (boeken en
artikelen) over De Yoga Sutra’s samen-
gesteld, uit de collectie die in onze
bibliotheek, Tolstraat 154 te Amster-
dam aanwezig is. Voor het aanschaffen
van boeken kunt u mailen naar
books@theosofie.nl en voor het biblio-
grafische overzicht naar
bibliotheek@theosofie.nl.

Noten

1 Dr. I.K. Taimni: De Yoga-Sutra’s van
Patanjali, Amsterdam, 2010, zesde en
geheel herziene druk door Richard van
Dijk, uitgegeven bij de Uitgeverij der
Theosofische Vereniging in Nederland.

2 Samadhi betekent: samenbrengen, ver-
enigen van tegenstellingen; contemplatie.
Volmaakte oplossing in het Ene, het hoog-
ste stadium van Yoga.
3 Padha betekent: voetstap, standpunt of
opvatting. Gebaseerd op de Sanskrietwor-
tel “pad” dat gaan of verkrijgen betekent.
4 Sadhaka is iemand die “Sadhana” be-
oefent. Sadhana betekent geestelijke oefe-
ning of deugd, vaak in de betekenis van
voorstadia of vereisten die ergens aan
voorafgaan.
5 Siddhi’s zijn de transcendente psychische
vermogens
6 Vibhu is aldoordringend, alomtegen-
woordig. Vibhuti is bovennatuurlijke psy-
chische of mentale kracht.
7 Kaivalya is opgaan in éénheid, ‘geheel op
zichzelf staan’, waarbij de eenheid, moksha
ook kan worden betiteld als de uiteinde-
lijke bevrijding van de menselijke geest.
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In onze zoektocht naar kennis wensen we
de waarheid als een geheel, maar het intellect
laat ons de waarheid slechts in stukjes zien.

En dus is de kennis die door het intellect
wordt verkregen nooit volmaakt;
ze kan, juist vanwege haar aard,
van nature nooit volmaakt zijn.

(De Yoga Sutra’s van Patanjali, UTVN,
deel I, sutra 48, blz. 122- 123)



De herziene, 6e druk van
De Yoga-SÂtra’s van Patañjali
– Richard van Dijk

Sinds januari 2010 ligt onze gloed-

nieuwe, herziene, zesde druk van
De Yoga-SÂtra ’s van Patañjali
op de plank. Inmiddels hebben zo’n

kleine 250 stuks van de 1500 daar-
van alweer de boekwinkel aan de

Tolstraat verlaten. Dit formidabele
boek is nog steeds een bestseller. En
dat is het al sinds 1975, het jaar

waarin de eerste druk verscheen.
De eerste druk van De Yoga-SÂtra ’s
van Patañjali werd uitgegeven door de
Esoterische School van Theosofie, ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Theosophical Society, Adyar. In
1985, tien jaar later, verscheen hiervan
de fotografische herdruk, verzorgd
door de Theosofische Vereniging in
Nederland; weer tien jaar later de
derde, voorzien van een voorwoord
door Radha Burnier, internationaal
presidente van de Theosophical Soci-
ety; in 1998 de vierde en in 2004 de
vijfde, ongewijzigde druk (beide in een
oplage van 1500 stuks). In de voorbije
35 jaar is er dus een behoorlijk aantal
exemplaren over de toonbank gegaan.
En dat is toch wel iets om trots op te
zijn! We kunnen niet anders dan
dankbaar zijn voor de vooruitziende
blik van het toenmalige verenigings-
bestuur dat besloten heeft om dit boek
te laten vertalen. Al die jaren is er voor
herdruk steeds van de eerste druk
gebruik gemaakt. Dat wil zeggen dat
we sindsdien te maken hebben gehad
met gefotografeerde kopieën ervan.
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Richard van Dijk is grafisch ont-
werper, beeldend kunstenaar,

muzikant, en afgestudeerd
classicus (Oud Grieks en Latijn).

Eind jaren '90 was hij, geduren-
de een drietal jaren, werkzaam

in de boekwinkel van de TVN
aan de Tolstraat. Sinds de eeuw-

wisseling bemant hij de post Uit-
geverij voor de Vereniging. In dit

werk komen, tot zijn grote
vreugde, de zojuist genoemde

beroepen samen: het grafische,
het scheppende en het redac-

tionele.



De kopieën van die eerste kopieën
werden - zoals iedereen kan begrijpen -
er niet beter op. De belettering werd
grover en vetter en er slopen allerlei
foutjes in, vlekjes, beschadigingen, en-
zovoort. Er is in de afgelopen dertig
jaar in de drukkerswereld veel veran-
derd. In 1975 leverde je bij de drukker
een typoscript in dat door hem - op-
nieuw opgemaakt - op film werd gezet.
De film diende als basis voor de ver-
vaardiging van offsetplaten, waarmee
vervolgens werd gedrukt. Dat beteken-
de eigenlijk dat het boek door de druk-
ker volledig werd overgetypt. De op-
maak van de pagina’s en het beheer
van de films lagen grotendeels in han-
den van de drukker. Uiteraard hield de
uitgever over het proces de supervisie,
maar er moesten ettelijke proeven
worden nagezien, voordat het sein tot
drukken kon worden gegeven. Correc-
ties namen dus aardig wat tijd in beslag
en moesten naar de drukker worden
doorgespeeld. Met de (onvermijde-
lijke) digitalisering is al het werk re-
centelijk meer bij de uitgeverij zelf
komen te liggen. Nu kun je een boek
aanleveren en laten drukken in de
opmaak en de vorm waarin je het uit-
eindelijk wilt hebben. En dat heeft
beslist voordelen. Een niet onbelang-
rijk voordeel is het feit dat de uitgever
al zijn materiaal zelf kan beheren en
bewaren als een ‘open’ bestand. Cor-
recties kunnen eigenhandig worden
aangebracht, pagina’s kunnen worden
toegevoegd en weggenomen, enzo-
voort, zonder tussenkomst van derden.
En er is nog een ander voordeel: het
lettertype kan worden omgezet en
eventueel ook aangepast voor het in-
ternet. Het oude lettertype had veel
nadelen op het gebied van diakritische
tekens, veelvuldig gebruikt in De Yoga-
SÂtra’s bij de transcriptie van het

Sanskriet en ter ondersteuning van de
uitspraak. Maar daarover zo meteen
meer.

De vijfde druk dreigde na de zomer
van 2009 geheel uitverkocht te raken.
We moesten in dat jaar dus snel naar
de drukker voor de zesde druk, om te
voorkomen dat we genoodzaakt waren
potentiële klanten teleur te stellen.
Bovengenoemde films hadden bij de
vorige drukker bewaard moeten
blijven, maar die waren op de een of
andere manier verloren gegaan. Dat
had niet mogen gebeuren, maar het
was toch gebeurd. De betrokken en in
gebreke gebleven drukker had bij de
vijfde druk in 2004 al het boetekleed
aangetrokken en aangeboden om van
elke pagina uit de vierde druk een scan
te leveren. Jammer genoeg waren die
scans - en dat bleek toen al - voor de
eerstvolgende druk van onvoldoende
kwaliteit. Ik had in 2006 daarom be-
sloten om het gehele boek handmatig
te scannen en te converteren, pagina
voor pagina. Op het moment dat de
vijfde druk bijna was uitverkocht, had
ik dat werk achter de rug. Maar nu
moesten alle pagina’s opnieuw worden
opgemaakt en gecorrigeerd. In de ge-
converteerde scans was van de belet-
tering met diakritische tekens niets
overgebleven. Op heel veel plekken in
het nieuwe document stond een
vreemd soort abracadabra dat moest
worden omgezet in correcte woorden.
De illustraties zijn ook allemaal be-
werkt en opgeschoond. Het boek bevat
evenveel bladzijden, omdat de oude
pagina-opmaak is gehandhaafd.

Diakritische tekens zijn tekens die
aangeven hoe een woord moet worden
uitgesproken. Voorbeelden hiervan
zijn: de ‘s’ met een accent (spreek uit:
sh, zoals in Shiva); de ‘r’ met een onder-

punt (spreek uit: ri, zoals in prakriti); de
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verlengde ‘u’ met een bovenstreep
(spreek uit: oe, zoals in SÂtra), enzo-
voort. Toen de eerste drukken van De
Yoga-SÂtra’s uitkwamen had de ge-
middelde drukker nog niet de beschik-
king over het juiste lettertype. Er
moesten aanpassingen plaatsvinden.
Vandaar dat de letters op veel plekken
waar diakritische tekens voorkomen op
en neer dansten. Winst was dit keer dat
we, inmiddels in 2009, een volkomen
geïntegreerd lettertype tot onze be-
schikking hadden, waardoor we een
rustig leesbeeld konden creëren. Die
rust spreekt op zichzelf ook al uit de
niet gekopieerde letter. Ik heb er ove-
rigens voor gekozen om de diakritische
tekens te gebruiken op de manier zoals
Taimni heeft gedaan. In de eerste druk
heeft de redactie het gevaar van een
onjuiste uitspraak willen vermijden
door, naast de diakritische tekens, ook
de ‘hulpletters’ te gebruiken, zoals bij
prakriti (en niet prakrti, zoals bij Taim-
ni). Ook omdat dit lang niet in alle ge-
vallen consequent was gebeurd, achtte
ik het correct om het gebruik van
Taimni over te nemen. Ik wilde zo
dicht mogelijk bij het origineel blijven.
Een andere optie zou zijn geweest om
de diakritische tekens helemaal weg te
laten en de woorden fonetisch weer te
geven. Daar zou ook iets voor te zeg-
gen zijn geweest.

Het nieuwe open bestand had ook als
voordeel dat het Nederlands kon wor-

den herzien. Waarmee ik niet wil zeg-
gen dat de vertaling niet goed was, in-
tegendeel. De vertaalster, sanskritist
mevr. Keus, heeft een uitstekende ver-
taling geleverd. Op menige plaats is die
nu echter aangepast naar meer heden-
daags taalgebruik. Een aangename bij-
komstigheid was dat de classicus in mij
zich ook enigszins in het Sanskriet
moest verdiepen om bepaalde letter-
tekens te kunnen identificeren. Zo
kwam ik tot de ontdekking dat een
dubbele punt aan het einde van de re-
gel een visarga heet (een ‘h’ met een
onderpunt). Een ‘m’ met een onder-
punt is een ‘nasaal’ en heet een
anusvara, zoals in Samkhya (spreek uit:
Sankhya).

Ik heb enorm genoten van het werk
aan deze zesde druk, inhoudelijk filo-
sofisch en qua vormgeving. Het was
een bijzonder intensieve en intense
tijd, maar de inhoud van deze dikke
pil, die de titel De Yoga-SÂtra ’s van
Patañjali heeft, is zo ongelofelijk inspi-
rerend, dat ik de aanwezige tijdsdruk
nauwelijks heb gevoeld. Er kwam bo-
vendien nog bij dat dit boek een van de
eerste boeken was die ik aanschafte op
het moment dat ik lid van de Vereni-
ging werd. Ik had toen niet kunnen
bevroeden dat ik ooit nog een rol zou
spelen bij de publicatie van de her-
drukken ervan.
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Het denkvermogen wordt gelouterd door houdingen aan
te kweken van vriendelijkheid, mededogen, blijheid,

onverschilligheid ten aanzien van respectievelijk geluk,
ellende, deugd en verdorvenheid.

(De Yoga Sutra’s van Patanjali, UTVN, deel I, sutra 33, blz. 88)



De wijsheid van
Patanjali en J. Krishnamurti
– Ravi Ravindra

In een periode van 20 jaar was dr.

Ravindra in gesprek met de be-

roemde filosoof Jiddu Krishnamurti.

Hij bewaarde aantekeningen van die

gesprekken en schreef later verschei-

dene boeken over Krishnamurti.

Terwijl dr. Ravindra de leringen van
Patanjali overdacht, keerde hij ter

verlichting vaak terug naar de filo-

sofie van Krishnamurti en die van
zijn andere mentor, mevrouw Jeanne

de Salzmann (de meest vooraan-

staande discipel van Gurdjieff, door
hem aangewezen om zijn werk voort

te zetten). In dit artikel schrijft dr.

Ravindra over bepaalde sutra’s,
gedestilleerd uit zijn boek , The Wis-
dom of Patanjali’s Yoga Sutras, terwijl
hij daarover nadenkt in het licht van
zijn gesprekken met Krishnamurti.

Bij het lezen van De Yoga Sutra’s ben ik
beïnvloed door vele heilige teksten,
vooral de Bhagavad Gita en de evan-
geliën, zowel de canonieke als de niet-
canonieke. Er zijn twee wijzen die
bronnen van grote inspiratie en hel-
derheid voor mij geweest zijn. Dat zijn
mevrouw Jeanne de Salzmann en
J. Krishnamurti. Hun leringen zijn
voortdurende vingerwijzingen geweest
naar het bestaan van hogere zijns-
niveaus en naar de mogelijkheid om
verbinding hiermee te leggen. Wanneer
mij niet duidelijk was wat de betekenis
van een sutra was in Patanjali’s Yoga
Sutra’s, placht ik mij tot hun leringen
te wenden en daar nuttige inzichten te
verkrijgen. Woorden zijn niet voldoen-
de om mijn dankbaarheid aan hen uit
te drukken; ik voel mij gezegend dat ik
hen mocht leren kennen.

Alle grote meesters zijn origineel,
niet nieuw, maar origineel in de ware
zin van het woord: zij zijn dicht bij de
oorsprong. Daarom geven zij ieder
voor zich waarheid weer op hun eigen
unieke manier. Krishnamurti gebruikte
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herhaaldelijk de uitdrukking Intelli-
gence beyond thought (intelligentie
voorbij denken). Hij drong erop aan
dat wij verder moeten gaan dan kennis.
Wij denken gewoonlijk aan kennis als
zijnde iets goeds, maar Krishnamurti
benadrukte het punt dat denken de
bron of oorzaak is van het probleem en
niet de bron van de oplossing. Patanjali
zou zeggen dat alle bewegingen van
het denkvermogen de bron van het
probleem zijn. Patanjali en Krishna-
murti vermelden veel gemeenschappe-
lijke zaken, maar deze worden op een
unieke manier uitgedrukt. Laten wij
een paar van deze gemeenschappelijk-
heden eens onder de loep nemen.

Sutra 1.2 Yoga is establishing the mind
(chitta) in stillness (Yoga fundeert het
denkvermogen in stilte, R. Ravindra in
The Wisdom of Patanjali’s Yoga Sutras,
Morning Light Press 2009); of: Yoga is
het stilzetten van de wijzigingen van het
denken (UTVN 2010).

Het denkvermogen van een volleerd
yogi heeft het kenmerk van diepe
stilte, die te voelen is. Krishnamurti
belichaamde deze stilte van het denk-
vermogen. Op een keer vroeg ik hem:
‘Hoe is het karakter van uw denkver-
mogen, Krishnaji? Wat ziet u wanneer
u naar die boom kijkt?’ Hij zweeg een
poosje en zei toen, ‘Mijn denkvermo-
gen is als een vijver bij een molen.
Iedere verstoring ervan sterft snel weg,
waarna deze weer rimpelloos is als
tevoren.’ Toen, alsof hij las wat ik juist
wilde vragen, voegde hij er met een
speelse glimlach aan toe: ‘En uw denk-
vermogen, meneer, is als een molen!’

De wijzen hebben wel gezegd dat,
wanneer het denkvermogen stil is,
zonder afleiding, dat dan de oorspron-
kelijke staat van intelligentie of van
bewustzijn aanwezig is, ver voorbij het
vermogen van het denkende denkver-

mogen. Die intelligentie is meer in lijn
met directe waarneming dan met den-
ken of redeneren. Krishnamurti en, in
een andere context, de filosoof
Wittgenstein herinneren ons eraan:
‘Niet denken; kijken!’ Dit wijst ons op
een perceptie van de intelligentie,
voorbij het denken. Wij kunnen terecht
zeggen dat yoga bestaat met het doel
om het rechtstreeks zien aan te kwe-
ken, zonder verbeeldingen. Yoga leidt
tot gnosis, een kennis die volkomen
verschilt van rationele kennis. In feite
geeft Patanjali er de voorkeur aan om
de Echte Weter de Ziener te noemen.

Sutra 1.3 Then the Seer dwells in its
essential nature (Dan verblijft de Zie-
ner in zijn essentiële natuur - MLP
2009-); of: Dan is de ziener gevestigd in
zijn eigen, essentiële en fundamentele
aard -UTVN 2010-.

Sutra 1.4 Otherwise the movements of
the mind (vrittis) are regarded as the
Seer (Anders worden de bewegingen
van het denkvermogen (vrittis) be-
schouwd als de Ziener-MLP2009-); of:
In andere staten is er assimilatie (van de
ziener) met de modificaties (van het
denken) -UTVN 2010-.

De essentiële natuur, of de ware
vorm van de Ziener, of de eigen vorm
van de Ziener, is Purusha, het Trans-
cendente Wezen. Purusha is vaste aan-
dacht, zonder afleiding, Bewuste Ener-
gie of Zuiver Bewustzijn. Wanneer de
afleiding weggenomen wordt, verblijft
de Ziener in zijn eigen ware natuur.
De ware Ziener is Purusha die weet
door middel van het denkvermogen.
Het doel van yoga is het denkvermo-
gen te verfijnen, zodat het kan dienen
als een behoorlijk instrument voor
Purusha. Wanneer het denken binnen-
komt, komt het denkvermogen met
zijn verwachtingen en zijn projecties;
dan kunnen wij de realiteit niet zien
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zoals deze is. Bij één gelegenheid had
ik Krishnamurti gevraagd wat hij vond
van iets waarnaar wij aan het kijken
waren. Hij zei: ‘Meneer, K (zo verwees
hij vaak naar zichzelf) denkt helemaal
niet; hij kijkt alleen maar.’

In de Indiase traditie heeft de nadruk
altijd gelegen op zien, maar het is een
waarneming voorbij de zintuigen, een
verlichting voorbij het denken, een
inzien vanuit aanwezigheid. De echte
kenner is niet het denkvermogen,
alhoewel het denkvermogen een goed
kennisinstrument kan zijn. Het denk-
vermogen moet vrij worden van de
afleidingen die het in bezit nemen en
die het echte zien in de weg staan. De
Yoga Sutra’s benadrukken de noodzaak
om het denkvermogen tot rust te
brengen, zodat dit steeds meer kan
corresponderen met het heldere zien
van Purusha. Alleen een kalm denk-
vermogen kan oplettend zijn; alleen
een kalm denkvermogen kan de ver-
blijfplaats zijn van Purusha in zijn
eigen ware vorm. Er bestaat een kwa-
liteit van aandacht en zien die een
proces in onszelf op gang kan brengen
dat op natuurlijke wijze een radicale
verandering van binnenuit kan laten
plaatsvinden.

Ik vroeg Krishnamurti eens naar de
natuur van deze aandacht, wat hij zelf
total attention (totale aandacht) noem-
de. Ik zei tegen hem: ‘Wat ik in mezelf
vind is het fluctueren van aandacht.’
Hij zei met nadruk, ‘Wat er fluctueert
is niet aandacht. Alleen onoplettend-
heid fluctueert.’ Wij kunnen uit deze
korte dialoog opmaken dat voor
Krishnamurti aandacht de grond is, net
zoals Purusha, en die fluctueert niet.
Mijn vraag impliceerde dat aandacht
afgeleid kan worden en kan fluctueren.
Dit is blijkbaar een onjuiste identifi-

catie van de Ziener met het afgeleide
denkvermogen.

Patanjali begint met de bewering dat
aandacht de hoofdbezigheid van yoga
is. Anders wordt de Ziener – die boven
het denkvermogen staat – ten onrechte
geïdentificeerd met het instrument van
het zien. Onafgebroken aandacht is de
eerste vereiste voor het toestaan dat
het Werkelijke zich aan ons openbaart.
Het Werkelijke openbaart zichzelf
altijd overal, maar in onze ongetrans-
formeerde staat zijn wij niet ontvanke-
lijk voor deze openbaring. Alle wijzen
der mensheid zeggen unaniem dat er
een niveau van realiteit is die de volle-
dige ruimte doordringt, zowel binnenin
ons als erbuiten, en die niet onder-
worpen is aan tijd. De wijzen benoe-
men dit met verscheidene namen, zo-
als God, Brahman, Purusha, Geest, Al-
lah. In het algemeen staan wij echter
niet in contact met dit niveau, omdat
wij afgeleid worden door het onwerke-
lijke, door het persoonlijke en door het
vergankelijke.

Sutra 2.9 Abhinivesha is the automatic
tendency for continuity; it overwhelms
even the wise (Abhinivesha is de auto-
matische neiging tot continuïteit; het
overweldigt zelfs de wijzen-MLP2009-;
of: Abhinivesa is de krachtige begeerte
om in leven te blijven, die zelfs de geleer-

den (of de wijzen) beheerst-UTVN
2010-.

Bevrijding van abhinivesha, van de
wens om door te gaan met het geken-
de, is een sterven voor het zelf, of een
sterven voor de wereld, waarover in
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zoveel tradities zo vaak gesproken
wordt. Er is vaak door de wijzen ge-
zegd dat wij, alleen wanneer wij bereid
en in staat zijn te sterven voor ons
oude zelf, pas geboren kunnen worden
om te komen tot een nieuwe visie en
een nieuw leven. Er is een dwingende
opmerking van de heilige Paulus: Ik
sterf dagelijks. (1 Korintiërs 15:31).
Een diepgaande uitspraak van een
aloude Soefi meester, die herhaald
wordt in zeer veel gewijde literatuur,
stelt: Als u sterft voordat u sterft, dan
sterft u niet wanneer u sterft.

In een gesprek over leven na de
dood, zei Krishnamurti: De echte vraag
is, “Kan ik sterven terwijl ik leef? Kan ik
sterven voor al mijn verzamelingen, de
materiële, de psychologische, de religi-
euze?” Als u kunt sterven voor dit alles,
dan ontdekt u wat er is na de dood.
Ofwel er is niets; absoluut niets, ofwel er
is iets. Maar dat kunt u niet ontdekken
totdat u feitelijk sterft terwijl u leeft.
Dagelijks sterven is een spirituele
praktijk, een opnieuw verkrijgen van
een soort onschuld, die volkomen ver-
schilt van onwetendheid, maar lijkt op
openheid en nederigheid. Het is een
actief niet weten; niet verworven, maar
iets wat keer op keer vernieuwd moet
worden. Alle serieuze meditatie is het
beoefenen, in praktijk brengen van
sterven voor het gewone zelf.

Sutra 3.12 Ekagrata parinama, Trans-

formation towards one-pointedness, is
the stage of transformation in which ac-
tivity and silence are equally balanced in
the mind (Ekagrata parinama, trans-
formatie tot eenpuntigheid, is het sta-

dium van transformatie waarin activi-
teit en stilte gelijkelijk in evenwicht
zijn in het denkvermogen –MLP 2009-;
of: En dan wordt de toestand van het
denken, waarin het ‘object’ dat ver-

dwijnt, steeds precies hetzelfde is als het
‘object’ dat (het volgende ogenblik) op-
komt, Ekagrata Parinama genoemd
–UTVN 2010-.

De wijzen die dit soort radicale
transformatie ondergaan hebben, heb-
ben een andere kwaliteit van denkver-
mogen. Dit leek overduidelijk het ge-
val bij Krishnamurti. Ik was getroffen
door de speciale aard en de kwaliteit
van Krishnamurti’s denkvermogen, dus
ik vroeg hem vaak over de bijzonder-
heden van zijn denkvermogen. Hij
sprak veelvuldig over het religieuze
denkvermogen en de onschuld, frisheid
en kwetsbaarheid daarvan. Hij placht
vaak te suggereren dat hij net zo was
als ieder ander, en niet een speciaal
iemand, maar ik was daar nooit van
overtuigd. Bij één gelegenheid, toen ik
doorging met vragen naar de aard van
zijn buitengewone denkvermogen, zei
hij, ‘Meneer, denkt u dat de spreker
een zonderling (freak) is?’

Zonderling of niet, hij was beslist
buitengewoon en ongewoon. Zoals
hierboven al opgemerkt, was zijn denk-
vermogen als de vijver bij een molen;
iedere verstoring die er door een ex-
terne stimulus in veroorzaakt werd
stierf snel weg, waarna deze weer rim-
pelloos lag als tevoren. Patanjali zegt
dat het hele verschil tussen een ge-
woon mens en een volleerde yogi be-
staat uit de kwaliteit en de diepte van
de stilte van het denkvermogen en hoe
snel deze stilte terugkeert, nadat een
externe indruk daarop ontvangen
wordt.

Krishnamurti zei eens in een gesprek
met mij dat de intelligentie achter het
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denken er gewoon is, zoals de lucht, en
niet door discipline of inspanning ge-
creëerd hoeft te worden. ‘Het enige
wat men hoeft te doen is het raam
openzetten.’ Ik suggereerde dat de
meeste ramen dichtgeverfd zijn, dat er
veel van afgekrabd moet worden voor-
dat ze geopend kunnen worden, en
vroeg: ‘Hoe moeten wij schrapen?’ Hij
wilde in deze lijn van denken niet
doorgaan en maakte er een eind aan
door te zeggen: ‘U bent te slim voor
uw eigen bestwil.’ Patanjali voorziet
ons echter van praktische hulp bij het

voorbereiden van het lichaam-denk-
vermogen, zodat het raam van ons
bewustzijn geopend kan worden.
Purusha is er gewoon, het hoeft niet
gecreëerd te worden; het kan niet
gecreëerd worden; maar zuivering van
de instrumenten van waarneming in
prakriti zorgt ervoor dat Purusha
zichzelf openbaart.

Uit: Integral Yoga, special section: The
Yoga Sutras unveiled, voorjaar 2009

Vertaling: A.M.I.
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Het spirituele leven kan niet samengaan met heftige reacties
en ook niet met onverschilligheid, die sommige misleide

stoïcijnen hun aanhangers aanbevelen.
Er is een evenwichtige aard voor nodig, waarin onze reacties
op de juiste wijze, door de verhevenste motieven gedreven,
gereguleerd worden en in harmonie zijn met de Grote Wet.
Waar het hier op neerkomt, is dat het aankweken van een

harde en ongevoelige aard, die onverschillig staat
tegenover het geluk en het lijden van anderen,
geen wezenlijke oplossing is van het probleem

van mentale evenwichtigheid.
Het vrij zijn van beroeringen, op deze wijze tot stand

gebracht, is meer schijn dan werkelijkheid, omdat het onecht
en gekunsteld is en indruist tegen de wet van Liefde.

(De Yoga Sutra’s van Patanjali, UTVN, deel I, sutra 33, blz. 89)

Meer artikelen over meditatie en de Yoga Sutra’s
in het volgende nummer van Theosofia



The Wisdom of PATAÑ-
JALI’S YOGA SUTRAS, A
New Translation and Guide,
door Ravi Ravindra. Morning

Light Press 2009. ª15.95

De Yoga Sutra’s van Patanjali
zijn misschien wel de meest

fascinerende teksten in de
literatuur van eeuwige wijs-

heid. Jaren geleden, lezend in
het commentaar van dr.

Taimni op de Yoga Sutra’s in
zijn The Science of Yoga uit

1961, kwam voor het eerst
de gedachte: dit is het dus,

het kan niet anders zijn. Zo
helder, zo duidelijk en dat al

vanaf 200 BC. Rohit Mehta’s
boek The Art of Integration

over Patanjali’s Sutra’s uit
1975, versterkte het gevoel

van het gevonden hebben
wat gezocht werd. Mehta’s

commentaar is meer door-
trokken van de leringen van J.

Krishnamurti. Alsof je met de
twee boeken meegroeit.

En nu, sinds 2009, hebben
we het nieuwe boek van Ravi

Ravindra die, ook geboren in

de wijsheidstraditie van het
oude India en herhaaldelijk in

gesprek met Krishnamurti als
geestelijk leraar, je weer die-

per meeneemt in het Yoga Su-
tra – avontuur, in de wijsheid

van Patanjali’s Yoga Sutra’s.
Het begint met de titels

van de vier delen waaruit de
verhandeling bestaat. In het

Sanskriet, de originele taal
van de Yoga Sutra’s zijn dat: 1

SamÀdhi PÀda over Geest-
vervoering. 2. SÀdhana PÀda
over scholing. 3.Vibhuti
PÀda over de zich ontwikke-

lende psychische en de hoge-
re vermogens en 4. Kaivalya

Pâda over Eenwording. Ra-
vindra geeft de vier hoofd-

stukken als volgt aan: 1.Time-

less Insight. 2. Practice. 3. The

Way of Splendor. 4. Freedom
without Measure. Het gaat

van een tijdloos inzicht via de
toepassing in de praktijk,

naar het gaan waarnemen
van de luisterrijke weg die

eindigt in de mateloze vrij-
heid van het bewustzijn.

In zijn introductie geeft de
schrijver aan dat het onder-

zoeken van Patanjali’s sutra’s
leidt naar inzicht in de ver-

schillende niveaus van aan-
dacht in onszelf; en naar de

mogelijkheid van het doen
ontstaan van een standvasti-
ge, onpartijdige en vrije aan-

dacht die ons kan leiden naar
subtielere gebieden van wer-

kelijkheid. Het eerste doel
van de studie is dan ook zelf-

studie, zodat de innerlijke
mogelijkheden ontdekt kun-

nen worden.

De Yoga Sutra’s doen een

beroep op ons en, als we
kunnen antwoorden met be-

reidheid, inspanning, dank-
baarheid en nederigheid,

wordt het makkelijker om
dieper liggende niveaus van

werkelijkheid te gaan raken.
Ravi Ravindra schrijft dat hij

bij het werken met de Yoga
Sutra’s sterk beïnvloed werd

door veel heilige teksten zo-
als de Bhagavad Gita en de

evangeliën, maar ook door
geïnspireerde literaire tek-

sten en door zijn gesprekken
met Krishnamurti en met

Mme Jeanne de Salzman, de
verantwoordelijke voor

Gurdjieff’s leringen na zijn
dood. Aan haar is dit boek

opgedragen.
Korte aanhalingen uit ge-

dichten of geschriften, van
bijvoorbeeld Rabindranath

Tagore, T.S. Eliot, Meister
Eckhart en Dante, verhogen

de aantrekkelijkheid van het
boek. In het eerste hoofdstuk

over het tijdloze inzicht vin-
den we een aanhaling van T.S.

Eliot uit ‘Little Gidding’, Four
Quartets). Vrij vertaald staat

er:
Dit is het gebruik van herin-

nering:
voor bevrijding - niet minder

liefde maar uitbreiding
van liefde voorbij het verlan-

gen, en daarom bevrijding

van de toekomst zowel als
van het verleden.

Het aanhalen uit de we-
reldliteratuur wijst ons op de

mogelijkheid van het gaan
ontdekken van geestelijk in-

zicht in dat wat we ‘geïnspi-
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reerde teksten’ zouden kun-

nen noemen.
De sutra’s zelf spreken

heel direct tot de lezer vanaf
sutra 1.1: ‘Hier, nu, is de lering

van yoga.’ Hier en nu, als je er
klaar voor bent, kan er een

nieuwe uitdaging in je leven
komen.

Yoga vraagt niet om het
zitten op een kussen in medi-

tatie en wordt niet gelimi-
teerd door een speciale tijd

of een bepaalde houding. Elk
moment is het goede mo-

ment en dit moment is het
beste moment.

In sutra 1.39 gaat het wel
over meditatie als een van de

mogelijkheden voor het be-
reiken van een helder en stil

denken. Er worden zes mo-
gelijkheden genoemd in

voorafgaande sutra’s en ze
gaan in elkaar over. Meditatie

is de zevende mogelijkheid,
als meditatie over het ver-

langen van het hart. Patanjali
zegt dat we kunnen medite-

ren op alles wat het hart ver-
langt. Het is niet belangrijk

waarover we mediteren,
maar dat we mediteren en

langzaamaan het innerlijkste
verlangen van het hart meer

en meer benaderen. Door
het gaan ontdekken van wijs-

heid en compassie, de liefde/
wijsheid van het hart. Het
beoefenen van meditatie –

het blijven bij een beginsel of
bij een waarheid, zonder af-

dwalen, ontvankelijk zijn en
open, diep ontspannen en in-

tens alert, zoals een ontspan-
nen pijl – veroorzaakt op

zichzelf het wonder van het

stillen van het denken.
Het tweede hoofdstuk

over de scholing in de prak-
tijk begint met de KleÌa’s,
door Ravindra aangegeven
met ‘de krachten van belem-

mering’, de obstakels. De su-
tra’s zijn ook hier kort en

krachtig zoals in sutra 2.34:
‘Vreugde is het resultaat van

juiste handeling, verdriet van
foute handeling.’ Ook bij de

yama/ niyama’s, over zelfbe-
heersing en de voorschriften

daartoe, staan heldere aan-
wijzingen, zoals in sutra 2.36:

‘Als men zich houdt aan waar-

heid, hebben handelingen het

gewenste resultaat. Ravindra
legt uit dat de voorgeschre-

ven yama’s en niyama’s de
morele praktijk aangeven

voor het ontwikkelen van
een geweten als een poort

naar een hoger bewustzijn.
De wijzen gaan er volgens

Ravindra van uit dat een ho-
ger bewustzijn niet kan ont-

staan zonder een hoger ge-
weten. Zo betekent de yama

ahimsa niet alleen geweld-
loosheid, maar ook het vrij

zijn van elke manipulatie en
het niet verstoren van de na-

tuurlijke orde. Het inzien van
het totale begrip vraagt om

een ethische ontwikkeling.
Daarom is het belangrijk dat
het idee van verschillende

niveaus van bewustzijn goed
begrepen en onderzocht

wordt, in jezelf, maar ook in
de maatschappij en in de kos-

mos. Het zijn de lagere ni-
veaus van bewustzijn in

iemand of in de maatschappij

die wensen te leven in eigen

voorkeur en afkeur, en niet in
dat wat goed of slecht is voor

de hele mensheid of voor de
omgeving.

De laatste sutra van hoofd-
stuk 2, sutra 55, beschrijft dat

stilte niet de afwezigheid van
geluid betekent. Dat kunnen

we testen in de natuur die
soms vol geluiden is, maar als

we de aanwezigheid voelen
van vrede en ruimte en als

we innerlijk stil zijn, kunnen
we stilte voelen. Het opleg-

gen van stilte kan averechts
werken.

Hoofdstuk 3 over de luis-
terrijke weg begint met het

noemen van de discipline die
nodig is voor het bereiken

van totale aandacht. Heel
duidelijk worden de drie ver-

eisten aangegeven in de eer-
ste sutra’s: 3.1 Dharana is het

vasthouden van het denken op
één plaats . 3.2 Dhyana is de

ononderbroken stroom van
bewustzijn gericht op het

voorwerp van aandacht. 3.3
Samadhi is de toestand waarin

het zelf niet bestaat, wanneer
er alleen maar bewustzijn is

van het onderwerp van medi-

tatie. Totale aandacht is het

samengaan van deze drie
staten van bewustzijn en dat

wordt langzaamaan bereikt.
In hoofdstuk 3 legt Patanjali

de nadruk op het onder-

scheid tussen purusha, het
spirituele element dat incar-

neert in een lichaam, en pra-
kriti, het lichaam. Dat onder-

scheid moet voortdurend
aanwezig zijn, zodat we de

bestuurder niet verwarren
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met het voertuig. Hoe krij-

gen we kennis van purusha,
het geestelijke element in

ons? Schitterend legt Ravin-
dra het volgende uit in

hoofdstuk 3 p.137: Jnana is
geen kennis door afscheiding

waarbij subject en object ge-

scheiden blijven; het is ‘kennis’

ofwel gnosis, door het opgaan
in, door de fusie van subject en

object. Het is een weten dat
hetzelfde is als worden. Het

soort inzicht dat ons naar de
Geest kan leiden heeft een

transformerend karakter; tij-

dens dat proces veranderen

we. Om te weten wat hoger
staat dan wij, moeten we ho-

ger zijn. Zijn en kennen zijn zo
intiem verbonden dat de Mun-

daka Upanishad zegt: Die
Brahman kent wordt Brahman.

Dan worden de zich moge-
lijk ontwikkelende psychische

en geestelijke vermogens be-
sproken.

Op p.138 worden we ge-
waarschuwd: Zelfs in de

hoogste staten van geestelijke
ontwikkeling, kan zelfbevesti-

ging of egoïstische ambitie op-

komen, en een yogi verleiden

tot het gebruiken van zijn oc-

culte vermogens om de wereld

te manipuleren voor egoïsti-

sche doeleinden. Daarom

moet er een helder en dui-

delijk onderscheidingsver-
mogen bestaan over de rela-

tie van purusha, de geest, en
prakriti, de stof. Een yogi

heeft geen persoonlijke
zeggenschap over de stof,

maar purusha heeft de
zeggenschap via de yogi,

wiens bewustzijn en geweten

gezuiverd zijn en die vrij is

van het ik-beginsel en van
elke egocentriciteit.

Het vierde hoofdstuk gaat
over het uiteindelijke doel

van de sutra’s, kaivalya, de
vrijheid zonder beperking.

Daarover wordt gezegd op
p.171: Kaivalya is de staat van

het Alleen staan: vrijheid zon-

der begrenzing. Dit is niet een

staat van isolatie, maar een
staat waarin de ziener, het

geziene en het zien één zijn.
De kracht van het pure zien.

Het is zelfrealisatie, het Zelf
van de geestelijke beginselen

werkelijk maken in het nu.
Men wordt wat men altijd al

was en is en zal zijn.
Hierna volgt een hoofdstuk

met de veelzeggende titel:
Mogen we allen gezegend wor-

den met dienstbaarheid (use-
fulness, ook bruikbaarheid).

Ravindra legt uit dat het wer-
kelijke obstakel voor elke

spirituele ontwikkeling voort-
komt uit de passiviteit van de

aandacht. Zonder een actieve
aandacht kunnen we geen

verantwoordelijkheid voor
ons leven nemen. We gaan

dan mechanisch mee in wat
we aangenaam vinden en ne-

men afstand van het onaan-
gename, we worden mee-

gesleurd door het spel van de
op een gegeven moment in
de buitenwereld spelende

stoffelijke krachten die we
niet doorzien. We laten het

leven afhangen van bij voor-
beeld tradities, guru’s en ge-

woonten, maar vooral van de
zelfbevestigende goedkeuring

van anderen, wat weer leidt

naar angst voor afkeuring. Dit

alles verhindert het ware
voortdurende onderzoek.

Een ontwikkelde en
standvastige aandacht en een

ethisch ontwikkeld geweten
leert ons de werkelijkheid te

onderscheiden van dat wat
relatief en minder werkelijk

is omdat het voorbij gaat. De
functie en het doel van het

mens-zijn ligt in het worden
van een link, een verbinding,

een kanaal voor het geeste-
lijke om zich te kunnen mani-

festeren in de materie, voor
de ijlere hogere energie om

af te kunnen dalen naar de
aarde. Het is een dienende

taak die door Ravindra wordt
aangegeven met veel schitte-

rende aanhalingen uit diverse
tradities. Daarna volgen alle

sutra’s onder elkaar en zon-
der commentaar. Het leest

als poëzie. En een praktisch
onderzoek in de tekst over

de gebruikte gezegden zoals
‘Tranquil Mind’ en ‘Surrender

to God’ bij voorbeeld.
Een woordenlijst van uit-

drukkingen in Sanskriet en
Pali en een bibliografie zijn

toegevoegd. Dankbetuigin-
gen en een stukje over de

schrijver Ravi Ravindra sluiten
het boek af.

Dit boek is een uitdaging
voor iedere zoeker naar
waarheid die gezegend wil

worden met ware dienst-
baarheid, het doel van het

leven als mens. Het is een
van de boeken die je eigenlijk

niet mag missen.

FvI
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9 en 10 oktober 2010

TVN weekend in Naarden

Mystiek en Muziek

Een verslag van een allround

weekend met een evenwich-
tige mix tussen kennis en

beleving over: Mystiek en
muziek - de weg van het

geluid- de wereld is klank.

Op de eerste dag begon
Ronald Engelse met een in-

leiding over De Siva SÂtra.
Deze parel van wijsheid, af-

komstig uit het Kashmir Shai-
visme, werd eerder in het

Engels vertaald door I. K.
Taimni en verschijnt binnen-

kort bij de UTVN, in een
Nederlandse vertaling van

Ronald zelf.
Eén van de tien betekenis-

sen van Siva is: De allerhoog-
ste werkelijkheid, het Ene,

het Goede. Een SÂtra kun je
beschouwen als een draad

die naar deze allerhoogste
werkelijkheid leidt. De Siva

SÂtra behandelt de leer van
Nada of van klank.

De spreker gaf ons in korte
en duidelijke bewoordingen

inzage in waar het hier om

gaat: Het komt erop neer om
voorbij de betekenis naar de

wortel van de klank te gaan en
dan nog verder tot de klank

haar geluid verliest, met
andere woorden de bereidheid

om dat, wat het naar buiten
gericht zijn mogelijk maakt, te

transformeren.
In meditatie kan dit bete-

kenen dat je dan jezelf ver-
liest en tuimelt in de schoot

van je bron, de Moeder of
Matrika, de Kind-staat her-

winnend.
De lagere kennis wordt

opgebrand als een offer staat
in SÂtra II.9: op deze manier

kan het universum verdwij-
nen als een afzonderlijk men-

taal verschijnsel.

Als tweede spreker ver-
telde Martie Velthuis ons

over de vele facetten van
Levende Muziek. Zij maakte

ons duidelijk hoe muziek alle
nuances van het leven in de

natuur of in de geest kan uit-
beelden en hoe het zelf spe-

len of het beluisteren ervan
kan leiden naar bewustzijn.

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

februari 2011

5 Amsterdam, nationale
studiegroep De Mahatma

Brieven

26 Amsterdam, dag voor

nieuwe leden

maart 2011

5 Amsterdam, nationale

studiegroep De Geheime

Leer

19 Naarden, Voorjaarsdag
met Cristian Vandekerk-

hove

april 2011
16 Amsterdam, nationale

studiegroep De Mahatma

Brieven

mei 2011
14 Amsterdam, nationale

studiegroep De Geheime

Leer

21 Naarden, ALV

juni 2011

4 Amsterdam, nationale

studiegroep De Mahatma

Brieven

18 tot 22 Naarden,
zomerschool met Ravi

Ravindra

oktober 2011

8 en 9 oktober 2011,
najaarsweekend TVN met

Annine van der Meer en

Sabine van Osta

De nationale studiegroepen

vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over

alle genoemde activiteiten kunt
u contact opnemen met de

T.V.N.: 020-6765672.

Zie ook www.theosofie.nl.



Ze illustreerde dat met cita-

ten over de werking van mu-
ziek uit verschillende religies

en met muziekfragmenten:
het ruige weer op rotseilan-

den kregen we te horen door
De Hebriden van Mendels-

sohn en ceremoniële muziek
was te beleven bij De Mariën-

vespers van Monteverdi. An-
dere effecten van geluid on-

dervonden we bij het samen
zingen van een vloeiende

canon, Round and Round the
World is Turning, en de vre-

devolle mantra Om Nama
SivÀya. Heel wat ervaringen

werden daarna gedeeld en
besproken binnen de groep.

Als derde begeleider van

het weekend kwam Renske
Velthuis ons in beweging

brengen met door haarzelf
ontworpen dansen. Met een

vrolijk enthousiasme kreeg zij
het voor elkaar dat iedereen,

jong en oud, op een interac-
tieve manier in beweging

kwam.
Zo werden de vier ele-

menten aarde, water, vuur en
lucht met een passende cho-

reografie, muziek en ritme
uitgebeeld. Het geheel gaf

een verfrissend en indruk-
wekkend gevoel in en om

ons heen. Al spelend kregen
we vertrouwen in het zingen,
dansen en musiceren van de

beroemde Tibetaanse mantra
Aum Mani Padme Hum die als

apotheose werd uitgevoerd
voor het keukenpersoneel.

Iets voor het ‘Guinness

Book of Records’ was het

massaal klank-schalenspel als

meditatie: Een beleving van
stilte in muziek en muziek in

stilte. Met 55 deelnemers
werden 45 klankschalen (6

lage tonen, 14 middeltonen
en 25 hoge tonen) door drie

afzonderlijke dirigenten in
harmonische en afwisselende

klankstructuren ten gehore
gebracht, met passende stil-

tes. Dit alles ondersteund
door een galmende gong,

een zangerige tempura, een
sprankelende watermaker,

kleine cimbaaltjes en stemge-
luiden van klinkers en mede-

klinkers met vooral de uni-
versele mantra Aum. Zelfs

improvisatie van viool- en
gitaarmuziek kwamen eraan

te pas. Het bijzondere aan dit
anderhalf uur durend concert

was dat er werd gecommu-
niceerd met klanken zonder

woorden van betekenis,
waardoor de weg naar inner-

lijk geluid mogelijk werd. Een
fijne essencevolle energie

was door sommigen duidelijk
voelbaar.

De zondagmiddag werd

besloten met het rituaal van
De bruidsdans, het mysterie

van Eenwording dat Ronald
vertaalde, met muziek van

Martie en dans van Renske:
twee kringen, zowel in te-
gengestelde richting als naar

binnen en naar buiten bewe-
gend, waarbij de deelnemers

in concentratie, naar hun
eigen centrum gericht, het

rituaal van eenwording van
het geestelijk en het stoffelijk

beginsel beleefden, tijdens

het zingen van het Amen of

‘het zij zo’. De groep eindig-
de in meditatieve stilte in een

kring in de voorhal van de
Besant-hal: heel indrukwek-

kend.

Ook na dit weekend blijft
een voldaan gevoel, met

bruikbare inzichten en toe-
passingen bij onze dagelijkse

muziekbeleving.

Guido Lamot,

voorzitter loge Amersfoort
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Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u

contact opnemen met de

betreffende loges/centra

(zie adressenpagina).

februari 2011

Amersfoort

14 Krishnamurti’s visie op het
waarnemen, verdiepings-

avond, Marina Kuyper en

Martin van Kalmthout

21 De Sleutel tot de Theosofie,

studieavond
28 Ledenavond

Amsterdam

5 De verhouding tussen

Karma en Dharma, lezing,

Rotha Bangma en Ferry
van Zalen

12 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, groepsstudie

12 Inleidende Theosofie,

gespreksgroep
Apeldoorn

17 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem
7 De Geheime Leer,

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

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

9 De Sleutel tot de Theosofie,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

14 Innerlijke Kamer,

inspiratieplek of illusie?,

lezing, Didi de Mildt

21 Gespreksavond
28 Bhagavad Gita, cursus,

Ineke Vrolijk

Assen

16 Geheime Leer,

studieochtend, Dick Prins
en Bianca Kicken

Den Haag

7 Genezing door herstel en

regeneratie van de innerlij-

ke voertuigen van de
mens, lezing, Ronald

Engelse

12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk
12 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk

14 De Sleutel tot de Theosofie,

studiegroep, Katinka

Hesselink
28 Sneeuwzwartje – De

geheime leer in Dante’s

Divina Commedia, lezing,

Peter Liefhebber

Eindhoven
19 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

7 Studieavond

21 Studieavond
Haarlem

11 Siva sutra (Taimni),

studieavond

Leeuwarden (Drachten)

21 Theosofie: een weldadige
bron van inspiratie, studie

Naarden

1 Programmaoverleg

15 Adyardag, inleiding over

Adyar, lezing, Els Rijneker

en Loes Moreno

Rotterdam
1 Met Tarot naar een inner-

lijk houvast in turbulente

tijden, lezing, Frank

Tuinstra

8 De Geheime Leer,
studieavond, Ineke Vrolijk

15 Elementen van de

theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

22 Toestanden na de dood;
uit De Sleutel tot de

Theosofie, lezing, Els

Rijneker

Utrecht

4 Oude wijsheid, modern
inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

8 De Maya Kalender, thema

avond

22 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

maart 2011

Amersfoort
14 “Niets cadeau”, lezing,

Martie Velthuis

21 De Sleutel tot de Theosofie,

studieavond

28 Meditatieve avond
Amsterdam

5 Symboliek en Bewustzijn,

lezing, Coen Brandt

26 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, groepsstudie
26 Inleidende Theosofie,

gespreksgroep

Apeldoorn

10 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,
studieavond

31 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem

7 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

14 Lezing

21 De Sleutel tot de Theosofie,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

28 Bhagavad Gita, cursus,

Ineke Vrolijk

Assen

16 De Geheime Leer,
studieochtend, Dick Prins

en Bianca Kicken

Den Haag

7 Karma en vrije wil, lezing,

Katinka Hesselink
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
14 De Sleutel tot de Theosofie,

studiegroep, Katinka

Hesselink

21 Het Hermetisch axioma,

lezing, Max Takkenberg
Eindhoven

19 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

7 Studieavond
21 Studieavond

Haarlem

11 Siva sutra (Taimni),

studieavond

Leeuwarden (Drachten)
7 Over de Bhagavad Gita,

lezing, mevr. Van

Langeveld

21 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie, studie
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Naarden

1 De Sleutel tot de Theosofie,

studie

15 De Sleutel tot de Theosofie,

studie, Guus Slootweg
27 Onzichtbaar? Het is maar

hoe je er naar kijkt..,

lezing, Max Takkenberg

Rotterdam

1 Geheime geometrie,
lezing, Aad van der Wekke

8 De Geheime Leer,

studieavond, Ineke Vrolijk

15 Ledenvergadering

22 Elementen van de
theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

29 De eenheid van de

wereldreligies, lezing,

Wim Leys
Utrecht

4 Oude wijsheid, modern

inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

8 Joodse mystiek ervaren,
inleiding, Jan Wibbelink en

Wies Kuiper

22 De Geheime Leer,

studieavond, Wies Kuiper

april 2011

Amersfoort

11 Van het oog naar het hart,

verdiepingsavond, Guido
Lamot

18 Jaarvergadering

Amsterdam

9 Ledenvergadering

16 Licht op het pad, lezing,
Sabine van Osta

Apeldoorn

21 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem

4 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

11 Het onderscheid tussen

het onwerkelijke en het

Werkelijke, lezing, Ronald

Engelse
18 Krishnamurti, videofilm en

gesprek, Peter Jan

Swagerman

27 De Sleutel tot de Theosofie ,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

Assen

20 De Geheime Leer,

studieochtend, Dick Prins

en Bianca Kicken
Den Haag

4 Waarneming en denken –

wat kunnen wij kennen?,

lezing, Wim Leys

9 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

9 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk

11 De Sleutel tot de Theosofie,
studiegroep, Katinka

Hesselink

18 Al Khemet en het grote

werk, lezing, Tom

Krijgsman
Eindhoven

16 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

4 Studieavond
18 Goethes Kleurenleer en

oerfenomenen, lezing,

Pieter Mellema

Haarlem

8 Siva sutra (Taimni),
studieavond

Leeuwarden (Drachten)

11 Theosofie: een weldadige
bron van inspiratie, studie

18 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie, studie

Naarden

12 De Sleutel tot de Theosofie,
studie, Jan Fels

Rotterdam

5 De liefde tot waarheid,

lezing, Augusta van de

Werf
12 De Geheime Leer,

studieavond, Ineke Vrolijk

19 Al Khemet en het grote

werk, lezing, Tom

Krijgsman
26 Elementen van de

theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

Utrecht

1 Oude wijsheid, modern
inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

12 Theosofie, een weldadige

bron van inspiratie, studie

26 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

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?



De Yoga-Sutra’s van 
Patañjali
Dr. I.K. Taimni

UTVN, 2010 - 6e geheel 
herziene druk
ISBN 978 90 6175 075 8
516 blz. incl. verklarende 
woordenlijst 
Gebonden. Prijs € 22,50

Inmiddels de 6e druk van dit meesterlijke boek! ’Geheel 
herzien’ houdt in dat de tekst van een nieuwe letter is voor-
zien en dat de vertaling is aangepast aan meer hedendaags 
taalgebruik. En hier en daar is, waar noodzakelijk, ook de in-
terpretatie van de tekst van Taimni aangepast. De paginering 
is nagenoeg gelijk gebleven aan de eerdere drukken, zodat 
deze 6e druk samen met de oudere drukken voor studie ge-
bruikt kan worden. 

The Wisdom of 
Patanjali’s Yoga Sutras

A New Translation and Guide
Ravi Ravindra

Morning Light Press, 2009
ISBN 978 1 59675 025 8

236 blz., gebonden
Prijs € 15.95

In this book Ravi Ravindra draws 
from the wisdom of many traditions 

as he explores the implications of 
the teaching in the Yoga Sutras.

Commentaren van Prof. 
Dvivedi op de ethisch � lo-
so� sche leer van de Yoga 
Sutra’s van Patanjali. Met 
een losse inleiding tot de 
studie van Theoso� e en de 
Yoga Aphorismen, van 
Geoffrey C.E. Williams.

The Science of Yoga: 
The Yoga Sutras of Patanjali

Dr. I.K. Taimni

T.P.H. Adyar
ISBN 81 7059 211 9

460 pages, hard cover
Price € 14,50

De Yoga-aphorismen van 
Patanjali

Manilal N. Dvivedi

U.T.V.N.
ISBN 978 90 6175 040 6

159 blz. Paperback
Prijs € 6,35
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Theoso� sche
boekhandel Adyar
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

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

This book traces the roots of yoga back to the spread of 
western esoteric ideas in 18th century Bengal’s intellectual 
circles. In due course Raja Yoga, published by Vivekananda 
in 1896, became the seminal text of Modern Yoga largely 
because, the author shows, it reconfigured the Yoga Sutras of 
Patanjali along the lines of a then emerging New Age style of 
secularised and individualistically oriented religiosity.

While the author’s other work The Science of Yoga is a commentary 
on Patanjali’s Yoga-Sutras, this book is an independent and extensive 

exposition on other aspects of Yoga.
In the initial chapters, the yogic signi� cance of the Siva-stotra, Brahma-
stotra and Guru-stotra are explained. The other topics dealt with are the 
nature of consciousness, the control of mind, desire (vasana), samadhi, 

and the doctrine of the three gunas, which have become an integral 
part of the philosophy and psychology of Yoga.

The Ultimate Reality 
and Realization 
– Siva-Sutra
Dr. I.K. Taimni

T.P.H. Adyar
ISBN 978 81 7059 444 4
230 pages, soft cover
Price € 9,00

Glimpses into the 
Psychology of Yoga

Dr. I.K. Taimni

T.P.H. Adyar
ISBN 978 81 7059 529 8

429 pages, soft cover
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The three sections in 
this book deal with the 

unfoldment of con-
sciousness from the 

point of view of Divine 
Consciousness (Siva), 
of Divine Power (Sakti) 
and of Monad (Anu).
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in voorbereiding.
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Doeleinden van de Theosofische Vereniging:

Het vormen 
van een kern van de 

universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof, 

geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen 
van de vergelijkende studie 

van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap.

Het onderzoeken van de 
onverklaarde wetten in de natuur 

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