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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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‘Zij die vragen
zullen ontvangen’
– Radha Burnier

Vooraanstaande leden van de Theo-

sophical Society, van Annie Besant
tot Krishnamurti, hebben gezegd dat

als iemand iets echt graag wil

hebben, hij het krijgt. Ook in de
vroeg- theosofische klassieker Licht

op het Pad vinden wij de uitspraak:
Zij die vragen, zullen het krijgen. Dit

resoneert in de woorden uit de

Bergrede (Matheus 7:7): Vraag, en u
zal gegeven worden. Op het eerste gezicht lijkt dit nauwe-

lijks correct te zijn, maar vanuit het
esoterisch standpunt is het logisch. Het
vragen kan misschien de vorm aanne-
men van een begeerte; het kan ambitie
zijn, wat een intense begeerte bete-
kent; het kan aspiratie zijn. Welke
vorm het ook is, het is een kracht. Alle
begeerte is energie, een kracht die zijn
eigen respons meebrengt. In het ge-
deelte over gebed in De Sleutel tot de
Theosofie van H.P. Blavatsky legt zij
uit, dat wat zij ‘wilsgebed’ noemt, een
actieve kracht is die gebruikt kan
worden voor het welzijn van anderen.
In al deze gevallen wordt de wens
misschien niet onmiddellijk vervuld en
evenmin op de manier die men wil,
maar hij zal zijn eigen resultaten op de
geëigende tijd voortbrengen.
Als iemand vraagt om materieel

voordeel en bijvoorbeeld een intense
behoefte heeft om rijkdom te vergaren
en de dingen die je met geld kunt ko-
pen, als dat het enige is dat hij begeert,
dan zal hij dat in deze incarnatie of in
een andere krijgen. Maar daarmee
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gepaard gaan alle problemen, spannin-
gen en zorgen die samengaan met be-
zit. Iemand anders wil misschien heel
graag liefde en aandacht. Ook hij krijgt
dat, maar normaal gezien gaat affectie
samen met het gevoel van persoonlijk
bezit, met jaloezie en andere vervelen-
de bijverschijnselen, dus dan zal het
niet erg bevredigend zijn. Totdat de
ziel zich er langzamerhand van bewust
gaat worden dat de dingen die zij al
eeuwenlang nastreeft niet zo begeerlijk
zijn als zij aanvankelijk schenen, maar
in feite bijna een straf zijn, tot dat mo-
ment lijdt zij onder de gevolgen van
vragen daarom. Dat wordt bedoeld
met het spreekwoord: Wanneer de
goden iemand willen straffen, verhoren
zij zijn gebeden. De meeste van onze
gebeden en wensen zijn gebaseerd op
onwetendheid en zijn daarom dwaas,
vanuit een hoger, spiritueel gezichts-
punt.
Na de woorden Aan hen die vragen,

zal gegeven worden, zegt Licht op het
Pad: Maar ofschoon de gewone mens
voortdurend vraagt, wordt zijn stem niet
gehoord, want hij vraagt alleen met zijn
denkvermogen. Dit is een belangrijk
punt. Lijden is de realiteit voor de
mensen, en vragen is vaak een gebed
om verlost te worden van de pijn en de
moeilijkheden die zij doormaken. Als
het leven altijd gemakkelijk en rimpel-
loos was, zou, spiritueel beschouwd,
vooruitgang echter vertraagd kunnen
worden. Wanneer mensen niet uitge-
daagd worden, zakken zij weg in een
vorm van lethargie. Op de lange duur
kan veel van wat het denkvermogen
vraagt niet de moeite van het verkrij-
gen waard blijken te zijn, omdat het
denkvermogen oppervlakkig is en om
triviale dingen vraagt. Misschien denkt
het dat het heel knap is en veel weet,
maar aangezien het oppervlakkig is,

speelt het maar een beetje met de on-
werkelijkheden van de materiële we-
reld. Vragen met het denkvermogen is
dus spiritueel onvruchtbaar. De meeste
mensen weten niet wat zij echt willen
en het denkvermogen bedenkt doelen.
De ene dag vraagt het misschien om
het ene en later om iets anders, dus het
kan een aantal tegenstellingen bevat-
ten.
Zolang alleen het denkvermogen

vraagt, is er niets te horen op de die-
pere niveaus en ofschoon het denk-
vermogen respons krijgt op zijn eigen
oppervlakkig niveau en daar gelukkig
mee is, zal dit al gauw veranderen in
pijn of oudbakken worden, net als
ieder ander pleziertje. Dan kan er, als
gevolg van een langzaam proces van
teleurstellende ervaringen, een glimp
van licht in het bewustzijn binnenko-
men en begint de betrokkene zich af te
vragen wat de moeite van het vragen
werkelijk waard is.
Echt vragen wordt gekenmerkt door

oprechtheid. Denkvermogen, hart en
ziel moeten allemaal verlangen naar
wat er gevraagd wordt. Daar het denk-
vermogen maar één aspect van iemand
is, en er op ieder moment door conflic-
terende belangen verwarring kan wor-
den veroorzaakt, moeten alle innerlijke
tegenstellingen ophouden; dan wordt
het vragen geïntegreerd en is de kracht
ervan groter. Zelfs als geld het enige is
dat iemand oprecht vraagt, krijgt hij
het en lijdt als gevolg daarvan; maar hij
zal leren dat men, om te vragen en te
krijgen, echt al zijn energie daarvoor
moet inzetten. Dit is relatief gemak-
kelijk op het materiële vlak, maar veel
minder met betrekking tot niet-mate-
riële dingen (dingen die een ’blijvende
waarde’ hebben, zoals aangegeven in
Aan de voeten van de Meester), omdat
de zintuigen en het denkvermogen de
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waarde ervan niet kunnen begrijpen.
Dat is de reden dat de meeste mensen
afgeleid of aangetrokken worden en
achter voorbijgaande gemakken aan-
rennen, of een beetje van dit en een
beetje van dat willen. Licht op het Pad
stelt: Begeer slechts dat wat binnenin je
is. Begeer slechts dat wat boven je is. Wij
kunnen bezit begeren, maar dat moet
bestemd zijn voor de ’verenigde geest
van het leven’, niet alleen voor onszelf.
Normaal wordt begeerte lichtjes ge-
kleurd door zelfzuchtige, persoonlijke
en materialistische overwegingen.
Moksha (Ganesha: uiteindelijke bevrij-
ding van de menselijke geest) is een
van de kwalificaties die genoemd
wordt in de Vedanta traditie en impli-
ceert het afzweren van persoonlijke
behoeften en het inzetten van al onze
energie, aandacht en toewijding om
datgene te ontdekken wat van blijven-
de waarde is, datgene wat Werkelijk is.
Dit brengt ons bij een ander punt.

Wat is werkelijk en wat is onwerkelijk?
Het denkvermogen is verstrikt in de
vele onwerkelijkheden van deze illu-
soire schaduwwereld die zo reëel lijkt,
maar niet werkelijk reëel is, als ik het zo
mag formuleren. Hoe weet men wat
waarlijk reëel is? Wij moeten leren
door de beoefening van bespiegeling
(vichara), waarbij wij niet tot snelle
conclusies komen, of onbewust aange-
trokken worden tot bepaalde ideeën of
theorieën. Bespiegeling, bedachtzaam-
heid, stille observatie, dat alles is nood-
zakelijk om te ontdekken of dat wat
voor ons denkvermogen reëel lijkt, dat
ook is, of dat het alleen maar een as-
pect is van de illusie die bestaat in de
vormwerelden - op het fysieke, astrale
en mentale niveau, waar zoveel illusies
zijn. Onder iedere bloem een opgerolde
slang, zegt De Stem van de Stilte.Als wij
bewust zijn en niet misleid worden

door deze illusies van de lagere wereld,
kunnen er nog steeds subtielere illusies
bestaan op hogere gebieden, dus moet
vastgehouden worden aan bewustzijn
en alert zijn.
Illusies zijn de scheppingen van ons

eigen denkvermogen; zij liggen niet in
voorwerpen. Er zit heel wat gezond
verstand in de uitspraak van Oscar
Wilde: Ik kan alles weerstaan, behalve
verleiding. Misschien werd dit als grap
gezegd, maar het is waar. Als er geen
begeerte en ambitie binnenin ons
bestaan, kunnen wij aan alles buiten
ons weerstand bieden; ambitie, be-
geerte en diep verlangen zijn allemaal
aspecten van maya die ons misleiden
om te geloven dat bepaalde dingen
goed zijn, reëel en de moeite waard om
te bezitten, terwijl dat niet het geval is.
Wij moeten dus even stoppen met wat
we doen en diep nadenken.
Er bestaan mensen die verblind zijn

door geldzucht. Wij zijn misschien niet
zo, maar misschien zijn wij er nog
steeds aan gehecht. Zou het ons meer
bevrediging schenken als wij veel meer
geld zouden hebben? Als dat zo is, zijn
wij nog steeds onder de betovering van
de illusie van bezit. De begeerte naar
sensatie, bezit, macht enzovoort vallen
alle onder dezelfde categorie. Als zij
nog aantrekkelijk zijn moeten wij daar-
voor oppassen. Aan de andere kant, als
wij er regelmatig -niet ieder ogenblik
want dat veroorzaakt alleen maar
spanning, maar geregeld - aandacht
aan schenken, dan ontwikkelt zich de
eigenschap van on-
derscheidingsvermogen (viveka). Wat
er dan gebeurt is wonderbaarlijk: wij
voelen geen aantrekkingskracht en
gehechtheid meer voor dingen van
deze aarde - dingen die niet blijvend
zijn. Alleen die zegeningen die beho-
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ren bij de tijdloze sfeer trekken ons
aan.
Kortom, om te krijgen wat we vragen

moeten we om de juiste dingen vragen,
met heel ons hart, en dan zal het toe-
nemende onderscheidingsvermogen
ons in staat stellen om voorgoed af-
stand te doen van ons valse en mislei-
dende geloof, één voor één, onze be-
geerten, gehechtheden en conclusies.
Dit wordt allemaal geïmpliceerd in de
verklaring: Zij die vragen zullen ontvan-
gen. Begeer slechts dat wat binnenin je is,
zo wordt ons voorgehouden. Maar hoe
kunnen wij vragen om dat wat binnen-
in ons is? Alleen door te beginnen met
nauwgezet en eerlijk naar onszelf te
kijken. De schachten die het ware Zelf
omsluiten moeten geopend worden
voordat wij weten wat er binnenin zit,
niet alleen in onszelf maar overal. Een
Meester heeft eens geadviseerd: Leer
naar de mensen te kijken onder de op-
pervlakte en leer uiterlijke schijn even-
min te veroordelen als te vertrouwen. Dit
is ook van toepassing op het zien van
onszelf zoals wij zijn. Het is gemakke-
lijk om misleid te worden door onze
eigen verbeelding. Daarom moet het
proces van observatie en onderzoek
volgehouden worden. Het beoefenen
van viveka kan niet ongeregeld of met
onderbrekingen plaatsvinden. Als we
opletten en leren om eerbiedig onze
oefeningen te doen (worship), dan zal
het goddelijk licht binnenin ons sterker
worden. Waarnaar verwezen wordt is
geen denkbeeldige god of Meester,
maar het licht dat het onsterfelijke
Zelf binnenin ons is, dat één is met het
grote Zelf van allen.
Krishnaji zei wel eens in discussies:

Als u de juiste vraag stelt, vindt u zelf het
juiste antwoord. De juiste vraag is niet
noodzakelijkerwijs datgene wat juist
lijkt vanuit een intellectueel gezichts-

punt; veeleer is het een vraag die ons
naar diepere niveaus van begrijpen
voert, naar de grote zegeningen die
alleen te vinden zijn in de sfeer van het
eeuwige.

Levens die in rook opgingen

Een van de rijkste mannen ter wereld,
de heer Michael Bloomberg, de burge-
meester van de stad New York, do-
neert volgens krantenberichten 125
miljoen dollar om de tabaksindustrie in
de VS te bestrijden die snode metho-
den toepast om mensen ertoe te bren-
gen te gaan roken, wat ertoe leidt dat
zij ziek worden en mogelijk overlijden.
Zijn inspanningen om het roken in
bars, nachtclubs en restaurants uit te
bannen veroorzaakten felle kritiek,
naar men zegt. De heer Bloomberg
heeft verklaard dat hij een Wereldwijd
Stoppen met Roken Initiatief gaat
oprichten, dat gaat strijden tegen de
commerciële belangen van de propa-
ganda die naar men zegt resulteert in
de dood van vijf miljoen mensen per
jaar door het gebruik van tabak. Er
bestaan vele manieren om te doden, en
ook om zelfmoord te plegen, want de
mensen die uit gewoonte tabak gebrui-
ken zijn volstrekt niet onbekend met
de gevaarlijke effecten ervan en toch
geven zij het niet op. Natuurlijk zijn er
enorm veel ongeletterde mensen in
China, India, Afrika en waarschijnlijk
elders, die niet begrijpen welke schade
zij zichzelf en anderen aandoen door
het gebruik van tabak.
Het is niet bekend of een uitspraak

van een Amerikaanse regionale rech-
ter tegen de misleidende verkoopprak-
tijken van de tabaksindustrie ook van
toepassing is op de promotiecampag-
nes van deze tabaksfirma’s buiten de
VS. De bedrijven hebben de opdracht
gekregen om op te houden met etiket-

138 www.theosofie.nl Theosofia 112 / nr 4 - november 2011



teren van sigaretten als ’licht’, ’met een
laag teergehalte’, enzovoort, wat ko-
pers ertoe verleidt om te geloven dat
er niet veel risico zit in het roken van
deze sigaretten. De tabaksbedrijven
zijn van plan tegen deze uitspraak in
het geweer te komen, en zij zullen
waarschijnlijk hun enorme winsten in-
zetten om hierin te slagen.
Tot nu toe is China de grootste ta-

baksmarkt. Vooral jongeren worden
tot roken aangetrokken en zij zijn heel
kwetsbaar, maar hun lot laat de tabaks-
baronnen volkomen koud en zij gaan
zonder scrupules door met hun moord-
dadige activiteiten. Ook regeringen
zijn halfslachtig en zij subsidiëren zelfs
de tabaksteelt.
Een studie die verricht werd voor het

speciale nummer over tabaksbeperking
van The British Medical Journal toont
aan, dat roken de kans op het krijgen
van een beroerte of een hartaanval en
natuurlijk kanker enorm vergroot. De
tabaksmaatschappijen hebben hun
eigen betaalde onderzoekers om ’ont-
dekkingen’ die hun goed uitkomen te
fabriceren. Er bestaat heel weinig be-
zorgdheid over de schade die aange-
richt wordt bij mee- rokers, die geen
andere keus hebben dan de rook van
anderen in te ademen.
Een zeer recent artikel in deWash-

ington Post meldt dat de hoeveelheid

nicotine in de meeste sigaretten met ge-
middeld bijna 10 % gestegen is tussen
1998 en 2004, waarbij merken die het
populairst zijn bij jonge mensen en min-
derheden de grootste stijgingen en het
hoogste nicotinegehalte vertoonden, vol-
gens een studie. Zoals het rapport ver-
meldt, zouden de grotere hoeveel-
heden nicotine theoretisch bij nieuwe
rokers gemakkelijker tot verslaving
kunnen leiden en het moeilijker maken
voor gewoonterokers om te stoppen.
Het rapport voegt er aan toe dat Doral
lights, een merk met een laag teergehalte,
geproduceerd door RJ Reynolds, de
grootste rendementsstijging vertoonde,
namelijk 36 %… De nicotine in pro-
ducten van Marlboro, waaraan door
tweederde van alle middelbare scholieren
de voorkeur wordt gegeven, nam toe met
12%; die in Kool lights nam toe met
30%.
De wereld maakt zich alleen enigs-

zins zorgen over de gruwelen van vol-
kerenmoord wanneer deze begaan
wordt met gebruikmaking van wapens,
maar zij blijft relatief onverschillig ten
opzichte van genocidale wandaden
door hebzuchtige zakelijke onderne-
mingen.

Uit: The Theosophist, oktober 2006
Vertaling: A.M.I.
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Zij die met een open geest en een zuiver hart
die Godheid zoeken, die boven Zijn en Niet-Zijn staat,
die Schepper is van al wat is, toch tijdloos ongebonden,

Zij gaan het Pad dat voert tot Hem, van aardse band bevrijd.

Shvetâshvatara Upanishad V-14 in
W.H. van Vledder, Het mysterie van het Zelf - Upanishaden



Levenslessen: Licht op het Pad
– Sabine van Osta

Ten behoeve van dit nummer van

Theosofia waarin aandacht wordt

besteed aan 125 jaar Licht op het Pad
leek het ons gepast om bij wijze van

voorbeeld een aantal mijmeringen

uit te schrijven, noem het een oefe-
ning, opgebouwd rond drie verzen

uit de tekst. Wij hopen dat deze

bijdrage op haar manier de verbor-

gen rijkdom aan zielenvoedsel in

Mabel Collins ongeëvenaarde pen-

nenvrucht op afdoende wijze mag
suggereren.

Luister naar het lied van het leven.
Bewaar in uw herinnering de melodie die
u hoort. Leer van haar de les van
harmonie.
Een van de prachtigste pareltjes van

tijdloze wijsheid die in het kielzog van
de moderne theosofische beweging tot
ons zijn gekomen is wel het boekje
Licht op het Pad, opgeschreven door
Mabel Collins, een boekje dat vaak in
één adem genoemd wordt met die
andere twee ethische klassiekers, De
Stem van de Stilte, opgeschreven door
Helena Blavatsky zelf, en Aan de Voe-
ten van de Meester, genoteerd door
Alcyone, de adolescente Jiddu Krish-
namurti. Alle drie deze teksten (uitge-
geven in het bundeltje Drie Wegen, één
Pad, van de UTVN) richten zich tot
alle mensen die hun innerlijke opvoe-
ding en studie ernstig willen opvatten.
In Licht op het Pad wordt dit aange-

geven met: Deze regels zijn geschreven
voor alle leerlingen: schenk er aandacht
aan . Binnen deze groep mensen is nog
een hele verscheidenheid te onderken-
nen, van diegenen die steeds bewuster
door hun leven willen gaan tot en met
die mensen die resoluut hebben geko-
zen voor het Pad van zelfrealisatie, het
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volledig tot ontwikkeling brengen van
hun menselijk potentieel. Ze vormen
elk op zich een handleiding, een parel-
snoer van instructies voor het verede-
len en verfijnen van het innerlijke we-
zen dat in ieder mens besloten ligt, hoe
moeilijk dit laatste ook te bevatten of
te bereiken is. Daar komt nog bij dat
iedere instructie op zich het potentieel
inhoudt om de mens tot de kern te la-
ten doordringen, met name die kern
waarvoor het individu klaar is om ertoe
door te dringen. Dit heeft voor een
groot gedeelte te maken met de ver-
schillende betekenislagen die door de
woorden heen gevlochten zijn. Het
samenspel van de verschillende in-
structies draagt dit potentieel des te
meer in zich zoals de tekst zelf aan-
geeft: Zoek hem [de weg] niet langs één
bijzonder pad.
Bij aanvang van dit artikel zijn we

begonnen met een drietal verzen. We
willen in dit artikel een voorproefje
geven van het potentieel en de diep-
gang die deze instructies kunnen bie-
den. Hierbij bedenken we dat iedere
andere instructieset zich tot dit type
van beschouwingen kan lenen, en zelfs
meer dan dat. Dit artikel, als resultante
van een oefening in concreet denkver-
mogen, vermengd met een snuifje
gevoel raakt nooit verder dan de
buitenkant. Diepgaander meditatie in
stilte over elk van de instructies,
vermag zoveel meer van de betekenis
en draagwijdte van elk van hen bloot te
leggen en vormt telkens weer een
uitnodiging tot dieper inzicht.

Luister naar het lied van het leven.
Het leven heeft ons mensen erg veel te
bieden. Een leven te leven zoals het
zich aandient, met al zijn uitdagingen,
oefeningen, vervulde en onvervulde
beloftes en met die aparte logica waar

we soms wel, maar vaak ook niet de
logica van inzien, dit totaalpakket staat
op zich al gelijk aan het bewandelen
van het pad. Meer dan eens stellen we
ons wellicht de vraag: wat moeten we
met deze of gene situatie? Wat wordt
er hier van me verwacht? Luister naar
het lied van het leven kan dan een ant-
woord zijn. Of we nu het versnelde
parcours willen afleggen als aspirant-
leerling, of we houden ons aan het
slakkengangetje dat voor ons gereser-
veerd is door karmische wetten – toe-
gegeven, met af en toe een stroom-
versnellinkje – luisteren naar het leven
en wat dat leven ons allemaal vertellen
wil, dat kan nooit kwaad.

Luisteren wil zeggen: open staan,
zonder oordeel of interventie van het
concreet denkvermogen, of, beter nog,
aandachtig zijn bij de dingen die ge-
beuren of de mensen die we ontmoe-
ten. Luisteren wil ook zeggen dat we
opmerkzaam zijn voor de invloed die
de dingen of mensen om ons heen op
ons hebben, op onze buitenkant, maar
meer nog op onze binnenkant, het
zichtbare zowel als het onzichtbare.
Luisteren houdt tenslotte ook in het
luisteren naar onszelf, en het kijken
naar de gevolgen van de verschillende
lagen van de buitenkant, of “onze”
buitenkant, op de verschillende lagen
van “onze” binnenkant”. Nu zult u
terecht zeggen: “Maar soms kan ik er
geen touw aan vastknopen. Soms zie ik
het gewoon even niet.” Alle informatie
die tot ons komt, vormt toch een lied,
een samenhangend geheel met een
boodschap waarbij het ontbreken van
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de samenhang of de boodschap eerder
te wijten is aan het niveau van onze
aandacht of openheid dan aan de
informatie zelf die voorhanden is.
Immers Het leven zelf kan spreken en
zwijgt nooit. Misschien is het moment
nog niet gekomen om dat te
doorgronden; misschien is het wel
nodig om wat meer afstand te nemen
en om opnieuw te vertrekken vanuit
het overzicht dan vanuit de details. Of,
op een goede dag brengt misschien wel
één klein detail een innerlijke
kettingreactie op gang waardoor een
deel van uw puzzel des levens vanzelf
in elkaar past. Eén ding staat vast: het
leven kan spreken en blijft spreken,
steeds klaar voor het moment tot het
tot ons kan doordringen.

Bewaar in uw herinnering de melodie die
u hoort.

Als we het lied dan eenmaal als lied
hebben herkend, wanneer we een
glimp van mogelijke samenhang heb-
ben ontdekt, van diepe verbondenheid
met alles om ons heen, dan wordt ons
aangeraden om deze bewustzijnserva-
ring in onze herinnering op te slaan.
Het zich herinneren van een bepaalde
bewustzijnservaring vergroot met
iedere keer de kans dat wij “onze weg”
naar die bewustzijnservaring een vol-
gende keer opnieuw zullen vinden, ook
daarna en soms ook een beetje sneller.
In de wijsheidstraditie is het bekend

dat de Meester in staat is om zijn leer-
ling, al was het maar een seconde, de
ware eenheidservaring deelachtig te
maken. Dit is een moment dat geen
menselijk wezen nog kan vergeten en
waar vanaf dat moment zonder enige
verdere twijfel naar gestreefd wordt,
naar geleefd wordt. Ook deze bete-
kenis kan in dit vers besloten liggen.

Leer van haar de les van harmonie.
Wanneer we niet alleen die ene erva-
ring, maar al onze ervaringen op die
manier in ons geheugen bewaren, de
herinnering aan al die melodieën, dan
vergroot dit de kans om de onderlinge
samenhang en de werking van univer-
sele wetten in al die mensen en dingen,
en ook in onszelf, te herkennen.
Mensen kunnen onderling erg van
elkaar verschillen, maar daarin zijn we
allen een: dat we hier op aarde onder-
worpen zijn aan dezelfde krachten en
energieën die bij iedereen dezelfde
mechanismen volgen over, onder en
door alle onderscheid en verschil heen;
verschillen die de mens meent waar te
nemen of die hij zelf heeft uitgevon-
den. Het leven stoort zich niet echt aan
onze categorieën. De houdbaarheids-
datum van deze laatste is echter be-
perkt. Wie op de drempel staat van
ware kennis is alvast hiervan doortrok-
ken: ik en de ander zijn eigenlijk één.
Uit het bovenstaande is, naar wij

hopen, duidelijk geworden welk een
meervoudige rijkdommen besloten
liggen in Mabel Collins Licht op het
Pad en hoezeer dit werkje eerder op-
gevat dient te worden als een werk-
boek dan een lees- of studieboek. De
enige studie die er uiteindelijk werke-
lijk toe doet, is het Leven zelf...
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Een parel onder mystieke
theosofische literatuur:
Licht op het Pad
– Femmie Liezenga

Een van de klassiekers van theoso-
fische literatuur die ons de weg naar

het hart van ons Wezen wijst is Licht

op het Pad. Het boekje nodigt uit tot
diepe zelfstudie en overpeinzing.

Een van de klassiekers van theoso-
fische literatuur die ons de weg naar
het hart van ons Wezen wijst is Licht
op het Pad. Het boekje nodigt uit tot
diepe zelfstudie en overpeinzing.
Mabel Collins heeft de woorden die

ze op intuïtieve wijze heeft ontvangen
opgeschreven en aan H.P. Blavatsky
laten zien. Deze herkende gedeelten
ervan uit een ander oud geschrift en
gaf Mabel Collins vervolgens toestem-
ming deze af te drukken in het tijd-
schrift Lucifer, het toenmalige orgaan
van de TS.
Volgens C.W. Leadbeater (hierna:

CWL) zijn de woorden van archaïsche
oorsprong. De tekst verscheen volgens
CWL in die archaïsche tijd op in totaal
tien palmbladeren. Op ieder palmblad
stonden drie regels die je van boven
naar beneden moest lezen. Er waren in
totaal dus dertig regels. In latere tijd
zijn de regels door een ingewijde in het
Engels vertaald en zijn er aan die re-
gels commentaren toegevoegd. De re-
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gels bestaan uit twee delen: het eerste
deel (vijftien regels + commentaren) is
voor de beginnende aspirant en zelfs
voor de leek, maar het tweede deel
(vijftien regels + commentaren) is
bestemd voor de gevorderde discipel
en zelfs voor de Adept. We zouden
hieruit kunnen concluderen dat de re-
gels meerdere sluiers bevatten die we
zelf moeten zien op te lichten.
Ik wil in dit artikel niet verder ingaan

op hoe het boekje is ontstaan. U kunt
dit in de hierna genoemde commenta-
ren zelf vinden. Vooral in Talks on the
Path of Occultism, part III, van Annie
Besant en C.W. Leadbeater kunt u de
ontstaansgeschiedenis en achtergron-
den van dit boekje vinden.

Licht op het Pad hoort thuis in het
rijtje van twee andere klassiekers, na-
melijk: Aan de Voeten van de Meester
(Alcyone, of J. Krishnamurti) en De
Stem van de Stilte (H.P. Blavatsky). De
genoemde drie boekjes zitten samen in
één band onder de titel: Drie Wegen,
één Pad , te verkrijgen bij de UTVN. In
dit boek is desgewenst een recentere
vertaling van de citaten uit het Engels
te vinden dan in de versie waarvoor ik
bij het schrijven van dit artikel koos.
Vermeld dient te worden dat er di-

verse commentaren op Licht op het Pad
zijn geschreven:
- Zoek naar de Weg van Rohit Mehta

(Seek out the Way)
- Op de drempel van het Heilige Pad

van Joy Mills (Entering on the Sacred
Way)
- The Way of Wisdom van N.S. Ram

(niet in het Nederlands)
- Talks on the Path of Occultism, part

III, van Annie Besant en C.W. Lead-
beater (niet in het Nederlands)
Aan u natuurlijk welke u verkiest. Ik

raad u echter aan eerst zelf het boekje

te lezen en te overpeinzen, alvorens u
zich tot de commentaren wendt.

Ik wil graag aanhalen wat N. Sri Ram
in The Way of Wisdom heeft gezegd
over deze drie boekjes (tussen haakjes:
hij was een van de vroegere Presiden-
ten van de TS en de vader van onze
huidige Presidente, Radha Burnier).
Volgens N. Sri Ram behandelen de
drie boekjes hetzelfde onderwerp,
maar op verschillende wijze; ze zijn
complementair. Hij zegt verder dat
Aan de Voeten van de Meester zeer ge-
schikt is voor de beginnende leerling.
Het boekje beschrijft wat we moeten
doen en wat we moeten laten, hoe we
onze gedachten onder controle kunnen
brengen, enzovoort.
Vervolgens zegt hij dat De Stem van

de Stilte over compassie gaat welke
verbonden is met zielenwijsheid. Wij
moeten compassie ontwikkelen voor
alle levende wezens.
Dit boekje, zegt hij, behandelt de

verschillende deugden welke de leer-
ling in zichzelf tot ontwikkeling dient
te brengen. De leringen moeten eerst
binnenin onszelf worden gerealiseerd,
pas dan zullen deze zich uitdrukken in
ons gedrag naar buiten toe. Daarom is
het net zo praktisch als Aan de Voeten
van de Meester. Een handeling kan op
zichzelf eenvoudig zijn, maar de kracht
die erachter ligt varieert van persoon
tot persoon. De een kan iets doen
zonder dat hij weet waar het om gaat,
terwijl een ander iets doet en zich be-
wust is van de diepe betekenis erach-
ter.
Volgens N. Sri Ram is Licht op het

Pad een occult geschrift dat niet be-
doeld is voor de wereldlijk gerichte
mens. Het is bedoeld voor persoonlijk
gebruik van diegene die onbekend is
met de Oosterse Wijsheid en graag in
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de invloedssfeer ervan wil treden. Met
Oosterse Wijsheid wordt esoterische
Wijsheid bedoeld. Het is die Wijsheid
die we onder andere terugvinden in de
Upanishaden en de Veda’s.
N. Sri Ram zegt vervolgens dat Licht

op het Pad meer van ons eist dan de
andere twee boekjes en dat er een die-
pe betekenis in de regels wordt uitge-
drukt die je niet zult kunnen bevatten
zonder diep gerichte aandacht. De re-
gels erin moeten niet lichtzinnig wor-
den opgevat. Ze zijn zwaar voor diege-
nen die het leven licht willen opvatten
en die zeggen dat ze zelf wel bepalen
wat ze willen doen en laten, en zeggen
vrij te willen zijn.
De regels zijn niet geschikt voor die-

gene die niet begrijpt dat ware vrijheid
ligt in het vrij zijn van alle zelfzucht,
van het ik. Diegene die echter serieus
is en besloten heeft de moeilijke maar
mooie reis naar het hart van het Wezen
te ondernemen, heeft aan de twee
maal vijftien regels die neergelegd zijn
in dit meesterwerkje van mystiek, ge-
durende zijn hele leven en lang daarna
een waardevolle gids.
InLicht op het Pad wordt dat wat we

moeten doen en laten veel radicaler
uitgedrukt dan in de andere twee
boekjes.We komen niet weg met half
werk. We moeten de eisen volledig
inwilligen en als er bijvoorbeeld in de
allereerste regel wordt gezegd: Roei
eerzucht uit, wil dit volgens N. Sri Ram
zeggen dat we dit volledig moeten
doen en niet slechts voor driekwart!
We moeten bijvoorbeeld ambitie met
wortel en tak uitroeien en niet alleen
de takken ervan afknippen. Ambitie
heeft vele lagen, niet alleen materieel
gezien, maar op heel subtiel onzicht-
baar vlak kan dit onkruid ons nog
steeds achtervolgen, hoe spiritueel we
ook denken te zijn! Als we niet heel

goed opletten en ons bewust zijn van
het gevaar van ambitie, groeit het on-
kruid van zelfzucht opnieuw en mis-
schien wel harder en hoger dan daar-
voor.
In ons leven van elke dag kunnen we

ons, door oplettend te zijn en door
onze motieven te onderzoeken, bewust
worden van onze ambitie. Dit is een
werk dat niet in één keer is gedaan…!
Telkens opnieuw wordt er van ons ge-
vraagd oplettend te zijn, alert.

Joy Mills gaat in haar commentaar
Op de drempel van het Heilige Pad heel
diep in op de allereerste zin van het
boekje: Deze regels zijn geschreven voor
alle leerlingen. Houdt u er aan. Ook in
deze waarschuwing voel je dat je se-
rieus moet zijn in je benadering en niet
maar wat halfslachtig de regels tot je
moet nemen. Anders kun je er maar
beter niet aan beginnen en liever een
wat gemakkelijker leven blijven leiden.
De volgorde van het lezen van de

tekst vereist wat uitleg. Hier volgt een
voorbeeld hoe je de tekst moet lezen.
Deel I: Regel 1: Roei eerzucht uit.
Hierna het commentaar (onder punt

4 in het boekje): Werk zoals diegenen die

vol eerzucht zijn.
Regel 2: Roei de begeerte naar leven

uit.
Hierna commentaar (onder punt 4):

Heb eerbied voor het leven als zij, die het

begeren.
Regel 3: Roei de begeerte naar troost

uit.
Hierna commentaar (onder punt 4):

Wees gelukkig als zij die naar geluk
haken.

Zoek in het hart de wortel van het

kwaad en vernietig die. Het kwaad groeit
even welig in het hart van de toegewijde

discipel als in dat van de mens van de

wereld…
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Even verderop in hetzelfde punt 4
lezen we: Leef noch in het verleden, noch

in de toekomst, maar leef in de
Eeuwigheid van het Nu.
In het boekje komt vier keer het

woord Eeuwig voor. Kennelijk moeten
we over dat woord diep peinzen. Het
eeuwige bevindt zich voorbij tijd en
ruimte, voorbij de veranderlijkheid,
voorbij de vergankelijkheid. Het
Eeuwige bevindt zich in de holte van
het Hart, in het Wezen van alles.
Wij moeten leren om ons gevoel van

afgescheidenheid te boven te komen
en ons innerlijk leren afstemmen op
dat eeuwige, het tijdloze, het onveran-
derlijke, boven tijd en ruimte, boven
afgescheidenheid.
Onder punt 8 (een commentaar op

de regels 5, 6 en 7) lezen we onder
andere: Het moet het Eeuwige zijn dat

uw kracht en schoonheid te voorschijn

doet treden, niet de begeerte naar groei.
Want in het ene geval ontplooit gij u in de

lichtende glans van smetteloze Reinheid,

in het andere verstart ge door de bran-

dende hartstocht naar persoonlijke

grootheid.

Regel 9 zegt: Begeer slechts wat in u is.
Onder punt 12 (commentaar) staat:

…want in u is het Licht der wereld, het

enige licht dat het Pad bestralen kan.
Indien ge er niet in slaagt het binnenin u

te ontdekken, is het nutteloos het elders te
zoeken.
Regel 10:Begeer slechts wat boven u

ligt.
Het commentaar onder punt 12 zegt:

Het ligt boven u, want wanneer ge het

bereikt hebt, zult ge uzelf verloren hebben.
Regel 11 zegt: Begeer slechts wat

onbereikbaar is.
Het commentaar onder punt 12 zegt:

Het is onbereikbaar, omdat het immer

terugwijkt. Gij zult het Licht intreden,

maar ge zult nimmer de Vlam raken.

Volgens Rohit Mehta (in Zoek naar
de Weg) is het boekje een meesterwerk-
je van mystiek. Hij begint zijn com-
mentaar met de zin in regel 17: Zoek

naar de Weg.
Meesterlijk beschrijft Mehta het

woeden van de innerlijke storm die elk
mens op het Pad ondergaat. Hij moet
leren te midden van alle stormen van
het leven een volmaakt evenwicht in
gedachten en gevoel te bewaren. Rohit
geeft dan het voorbeeld van de stilte in
de Natuur die neerdaalt na een storm.
Ons wordt echter een waarschuwing
gegeven: Zie uit naar de bloem die zal
bloeien in de stilte die volgt op de storm
– niet vóór die tijd.
Mehta: Het openen van de bloesem is

de diep geestelijke ervaring die ons deel
wordt na het ontzettende woeden van de
storm. Het zuiveren van de Natuur door
de storm is het scheppen van ruimte.
Rohit besteedt in het tweede hoofd-

stuk van zijn boek veel aandacht aan
De toestand van het alleen-zijn en zegt
dat in de filosofie van de Vedanta het
Absolute Brahman heet en dat de de-
finitie die daarin van Brahman wordt
gegeven is: de Ene zonder de tweede.
Hoe meer je studeert in en peinst

over de regels die ons in dit boekje zijn
gegeven, hoe dieper en meeromvat-
tend deze regels blijken te zijn.
Naarmate je verder in de tekst duikt,

ontdek je dat het hier om iets wonder-
baarlijks, om een Geheimenis gaat.
Een Geheimenis die je misschien wel
aanvoelt, maar eigenlijk niet werkelijk
kunt bevatten. Nogmaals het commen-
taar onder punt 12 deel I : Het is onbe-

reikbaar, omdat het immer terugwijkt. Gij

zult het Licht intreden, maar nimmer zult

ge de Vlam raken.
Het grote Mysterie waarin we leven,

bewegen en ons bestaan hebben, lijkt
haar Geheim nooit helemaal prijs te
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geven en dat is in mijn ogen nu juist de
schoonheid ervan. Het wekt onze
nieuwsgierigheid en geestdrift om te
onderzoeken en een groeiend inzicht
ontwaakt. Maar het maakt ons ook
uitermate nederig…

Laten we in dit verband de eerste van
de drie grondstellingen uit de Proloog
van De Geheime Leer aanhalen: Een
alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en
onveranderlijk Beginsel, waarover alle
bespiegeling onmogelijk is, aangezien dit
het menselijk begripsvermogen te boven
gaat en het door enige menselijke uit-
drukking of vergelijking alleen maar nie-

tiger kan lijken dan het is. Het ligt voor-
bij het gebied en het bereik van de ge-
dachte – in de woorden van de Man-

dukya Upanishad, ‘ondenkbaar en on-
uitsprekelijk’.
Je zou je nu kunnen afvragen: als ik

het grote Geheim toch nooit helemaal
kan ontrafelen, wat is dan het nut hier
mee bezig te gaan? Het gaat er bij het
ontrafelen van dit grote Geheimenis
echter niet om dit met het lagere ver-
stand te begrijpen, want dan zul je
voortdurend op een muur stuiten. Je
moet er ook niet mee bezig zijn om
resultaat voor jezelf te verwachten.

Als je echter leert de hogere begin-
selen door je heen te laten werken en
diep peinst over waarheden die in de
wijsheidstraditie zijn neergelegd, wordt
de reis naar binnen, voorbij de begren-
zing van het denken, een waar avon-
tuur, een grootse ontdekkingstocht
waaraan geen einde schijnt te komen.
Dan ontsluiert laag na laag zich voor je
geestesoog. Zo gaan we ons verwon-
deren over het grote Mysterie dat ons
omringt… De schoonheid van de ont-
dekkingstocht is dat het de reis naar
binnen tot een vreugdevolle reis
maakt, een reis zonder einde.
Tot slot: in regel 17 van deel II staat:

Vraag het meest innerlijke, het ene, naar
het uiteindelijke geheim, dat het voor u

bewaart door alle eeuwen heen.

Commentaar 19, 20 en 21:
Houd vast aan dat, wat noch substan-

tie, noch bestaan heeft.

Luister slechts naar de stem, die klank-

loos is.
Zie slechts naar dat, wat evenzeer on-

zichtbaar is voor het innerlijke als voor
het uiterlijke zintuig.
Het eerste en het tweede deel

eindigen met: Vrede zij met U.
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Deze voorschriften zijn geschreven voor alle discipelen: houdt u daaraan.
Voordat de ogen kunnen zien, moeten zij hun vermogen

om tranen te storten verloren hebben.
Voordat het oor kan horen, moet het zijn gevoeligheid verloren hebben.

Voordat de stem kan spreken in aanwezigheid van de Meesters,
moet zij haar vermogen om te kwetsen verloren hebben.

Voordat de ziel kan staan waar de Meesters zijn,
moeten haar voeten gewassen zijn in het bloed van het hart.

(Mabel Collins, Licht op het Pad, deel I, blz. 159

In Drie Wegen, Eén Pad, UTVN)



Een eeuw Tafelronde
in Nederland!
– Auteurs: Meerdere Ridders van Tafelronde

‘Hoe lang is een eeuw?’ vroeg een

page. ‘Naar de maatstaven van
mens, de natuur en de wereld, is het

niks, maar het is precies 36.525

dagen en ik denk niet dat er zulke
oude lezers zijn die dit stukje zullen

lezen’. ‘Gelukkig maar, want Tafel-
ronde is toch voor en door kinde-

ren?’. ‘Jazeker, zo is het bedoeld, en

zo is het nog steeds’.

Een van de ouders schreef ons na het
zomerkamp (2011):

‘Rachelle is helemaal enthousiast
thuisgekomen. Allemaal leuke verhalen.
Zingen met de gitaar, toespraken bij
wijdingen, hutten bouwen met hun ‘club-
je’ en walkietalkie, spel, logeren in tent
bij Leonieke, kompas maken, geurtocht,
EHBO-cursus, zwemmen, geen wespen
dit jaar, wel een ree – en teken –, kamp-

vuur (broodjes bakken, gepoft eten, laat
naar bed). Leuke verhalen over wat ze
heeft meegemaakt en over de kinderen in
het kamp. En dan heb ik vast nog niet
alles gehoord. Heel fijn dat Rachelle zo’n
leuke week heeft gehad. Ze vindt het heel
vanzelfsprekend om volgend kamp weer
te komen!’

Jubileum

De Nederlandse afdeling van de Inter-
nationale Orde van de Tafelronde viert
dit jaar haar 100-jarig jubileum. Omdat
de Tafelronde en de Theosofische Ver-
eniging vanaf het begin met elkaar ver-
weven zijn, is er een grote kans dat u
ons kent, maar misschien nog niet per-
soonlijk. Voor u en degenen die ons
nog niet kennen, stellen we ons graag
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voor. ‘The International Order of The
Round Table’ werd in 1908 in Londen
opgericht door Herbert Whyte, daarbij
geholpen en ondersteund door Annie
Besant en Charles Leadbeater. In Ne-
derland kreeg Corrie Dijkgraaf in ok-
tober 1911 toestemming een afdeling
te starten1. Nu ruim 100 jaar later heeft
Tafelronde zich over de hele wereld
verspreid. We zijn trots dat we al zo
lang deel uitmaken van deze prachtige
traditie.
De vorm die zij voor Tafelronde ko-

zen, was die van ceremoniën: een mys-
teriespel met wijdingen die de stappen
op de persoonlijke weg van elk lid mar-
keren en een samenwerking zijn met
de ‘onzichtbare werelden’. Bijzonder
was natuurlijk direct al dat Tafelronde
zich op kinderen richtte, vanuit de ge-
dachte dat een kind begeleid kan wor-
den bij zijn spirituele ontwikkeling.
Dat staat nog steeds voorop bij Tafel-
ronde.
In de eerste decennia stonden vooral

de hoge ridderidealen van Koning Ar-
thur en zijn ridders centraal in de sym-
boliek die jonge mensen werd voorge-
houden. Annie Besant schreef voor
Tafelronde deze tekst, die wij nog
steeds gebruiken:

‘De ware ridder is sterk, moedig, eer-
lijk, teder, hoffelijk en zelfbeheerst. Hij
heft nooit de hand op tegen zwakkeren,
bevoordeelt zich niet ten koste van ande-
ren, spreekt geen kwaad van afwezigen
en is nooit ontrouw aan een vriend. Eer
is zijn wachtwoord en zachtheid zijn
sieraad. Hij is hulpvaardig en toegeeflijk,
voornamelijk jegens zwakkeren, zonder
vrees in gevaar, vol medelijden voor hem
die overwonnen is, vergevende wie hem
kwaad doen, vriendelijk voor kinderen
en dieren’.

Geschiedenis

In de jaren na de tweede wereldoorlog
werd de Orde in Nederland ingrijpend
verder ontwikkeld. Met hulp van met
name Johan van der Stok ontwikkelde
Tafelronde in Nederland zich tot wat
het nu is, en ook een aantal andere
landen volgde daarin. De lezingen
(‘talks’) die Johan van der Stok gaf
over Tafelronde zijn nog steeds een
bijzondere bron van informatie over de
innerlijke achtergronden van onze
ceremoniën. Op het Internationaal
Theosofisch Centrum in Naarden werd
met zijn hulp in de jaren ‘50 en ‘60 van
de vorige eeuw door een groep leden
geëxperimenteerd met de opbouw van
de tempel, de kleuren, de teksten, de
ceremoniën en de wijdingen, kortom,
met bijna alles. We zijn vooral heel blij
met de completering van de Tempel en
de ceremoniën met de Koningin. Zij is
de Koningin van Hemel en Aarde.
Haar symbool is een ronde tafel mid-
denin de kring die onze Tempel vormt.
De lege zetel in de Tempel is het sym-
bool voor de Koning van de Wereld, de
volmaakte mens.

Kinderen

Het doen van de ceremoniën helpt
kinderen hun verbeeldingskracht en
spiritualiteit te ontwikkelen. De crea-
tieve activiteiten eromheen zorgen
voor de prettige sfeer en het plezier
dat nodig is om die spiritualiteit tot
bloei te laten komen. In onze doel-
stellingen hebben wij nadrukkelijk ook
het stimuleren van creativiteit be-
noemd. Het ontwikkelen van spiritu-
aliteit vergt een open hart en een
nieuwsgierige blik. Kinderen en jonge-
ren hebben dat van nature. Tafelronde
probeert kinderen te helpen dit verder
te ontwikkelen door stadia met ze te
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doorlopen die aansluiten bij de levens-
fasen waarin zij zich bevinden.
In onze ceremoniën zitten jong en

oud in een kring en iedereen helpt
mee. De meeste functies in de ceremo-
nie kunnen door ieder lid, jong of oud,
worden uitgevoerd. Ieder brengt zijn
eigen kwaliteiten in. Het is zeker niet
zo dat de ouderen het allemaal voor de
kinderen doen! Misschien eerder an-
dersom: essentieel in onze ceremoniën
is de openheid en spontaniteit van jon-
ge kinderen. In een ceremonie kan
iedereen, een page van 6 of een ridder
van 25 jaar oud, degene zijn die na-
mens de anderen de prachtige idealen
verwoordt. Ook een kind krijgt zo dus
grote waardigheid en kan boven zich-
zelf uitstijgen. De ceremonie staat
vanzelf een beetje boven de gewone
dingen.

De Vorm

Tafelronde laat de leden de vrijheid om
zelf de symbolen te interpreteren en te
leren begrijpen. Alles wat we voor de

Koning en Koningin doen, is elke keer
weer vrijwillig gegeven. Wij gaan uit
van de Eenheid van alle leven. Wij
mensenkinderen zijn niet een ‘apart en
superieur fenomeen boven de natuur’:
wij zijn één met allen en alles. Wel
hebben wij onze specifieke taken en
verantwoordelijkheden. In veel cere-
moniën zijn hier mooie uitspraken
over, die ons steeds weer inspireren.
Ons blikveld is de wereld in al haar
aspecten. Wij doen ons werk voor de
Koning en de Koningin en voor de
verschillende Rijken van de Koning:
engelen, mensen, dieren, planten en
stenen.
Je kunt Tafelronde vergelijken met

een schatkist die gevuld is met belang-
rijke belevenissen, wijsheden en mooie
momenten. Op elk moment kan ieder
kind daaruit putten. Er is blijheid in te
vinden of vriendschap, diep inzicht en
begrijpen of de wil tot helpen. Op de
meest onverwachte maar wel toepasse-
lijke momenten kunnen zinnetjes uit
een ceremonie je te binnen schieten en
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je inspireren bij je dagelijks werk. Voor
onze ceremoniën is geput uit allerlei
oude ceremoniële tradities en bron-
nen. Ook theosofen zullen beslist veel
herkenning vinden in de teksten van
onze ceremoniën.

Uit onze brood- en zoutceremonie:

Vraag: ‘Wie is de Koning?’ Antwoord:
‘De volmaakte mens’.
Vraag: ‘Waar is Zijn koninkrijk?’

Antwoord: ‘Zijn koninkrijk is de wereld
en Zijn troon is ons hart’.
Vraag: ‘Hoe zullen wij Hem kennen?’

Antwoord: ‘Als wij Hem trouw dienen
en Zijn goede helpers zijn geworden,
zullen wij Hem vinden’.

Stadia

Als een kind 6 jaar is, mag het bij ons
tot page worden gewijd. Kinderen in
die leeftijd kunnen vol overgave spe-
len, en toveren een glimlach op je ge-
zicht. Dit wordt hun gave genoemd die
zij kunnen delen met de wereld: blij-
heid. Een kind is puur en kijkt met een
nieuwe blik de wereld in. Tegelijkertijd
heeft een kind in die leeftijd soms ook
diep verdriet, bijna zonder grens.
Daarom kan een kind juist ook die
versterking van de kwaliteit blijheid
goed gebruiken. Zodra een page 9 jaar,
is mag hij2 schildknaap worden. In deze
fase krijgen kinderen meer zicht op de
belevingswereld van alles en iedereen
om zich heen. Vriendschap is een cen-
traal thema en dit is dan ook hun gave.
Deze groep leert veelal onbewust en af
en toe wordt er ook op hun niveau ge-
praat over de manier waarop je deze
gave in kan zetten in je dagelijks leven.
Zij dragen als symbool het schild,
machtiger dan de rots. Met dit schild
kunnen zij bescherming bieden aan
anderen, maar ook zichzelf leren be-
schermen wanneer dat nodig is. Vanaf

zijn 13e kan een schildknaap tot jonker
worden gewijd. In deze leeftijdsfase
leert de oudere-jongere de eerste stap-
pen naar zelfstandigheid te zetten en
begint hij voorzichtig de zoektocht
naar een passende plek voor zichzelf in
de samenleving. Gaan staan voor iets
waar je in gelooft en een sprong in het
diepe durven te wagen, dat zijn the-
ma’s waar de jonker mee stoeit. De
gaven die hij te geven heeft, zijn hulp-
vaardigheid en moed. Met deze groep
worden ook speciale ‘verdiepings’-
weekenden georganiseerd, bijvoor-
beeld over het verschil tussen het ide-
ale en het reële. In de jonkerwijding
ontvangt de jonker als zijn symbool de
lans, die de muren doorklieft die de
mens van de mens scheiden en de
mens van de natuur scheiden. De lans
is ook het symbool van het hoger we-
ten, het onmiddellijke inzicht. Ook
hier weer verbindt het symbool de
sterke kant van de jongere in deze
levensfase met zijn valkuil, namelijk
het alles leren beredeneren met het
mentaal, de rede. Om dat te leren
overstijgen ontvangt de jonker de lans.
Tenslotte kan een jonker vanaf zijn 18e
de ridderwijding krijgen. De gave van
de ridder, en ook zijn verantwoorde-
lijkheid, is te werken aan rechtvaardig-
heid. Zijn symbool is het tweesnijdend
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zwaard. In deze fase draait alles om
volwassen worden en zijn. De jong-
volwassene probeert er voor zichzelf
achter te komen wat deze opdracht en
dit symbool in zijn leven betekenen en
probeert hier vervolgens zo goed mo-
gelijk naar te leven. De tekst ‘De ware
ridder’, die Annie Besant schreef (zie
hierboven), geeft een mooi beeld van
dit ideaal. Tenslotte kent Tafelronde
nog tafel- of wijridders, graalridders en
één aartsridder. Die zijn allemaal ge-
wijd om een bepaalde organiserende
(ceremoniële) rol te vervullen in een
Tafel, nationaal en internationaal.

Bijzonder Uniek

Voor zover wij weten is er tot de dag
van vandaag voor kinderen vanaf 6 jaar
niets dat te vergelijken is met Tafel-
ronde. Onze wereldwijde broederschap
van Tafelrondeleden is uniek en er zijn
telkens weer prachtige uitwisselingen
tussen leden uit verschillende wereld-
delen, niet in het minst vanwege onze
driejaarlijkse internationale zomer-

kampen. Bijzonder is te vermelden dat
het allereerste internationale kamp
werd georganiseerd door de Neder-
landse afdeling, in 1968 op het Interna-
tional Theosofisch Centrum in Naar-
den, toen nog Huizen, en sindsdien
elke drie- of vier jaar, waarvan vele
keren in Naarden.

Het heden

Tafelronde Nederland bestaat op het
moment uit drie actieve groepen ofwel
“Tafels”: één in Den Haag, één in
Utrecht en één in Naarden. Tafels hou-
den maandelijkse bijeenkomsten met
een ceremonie. Daarnaast organiseren
we samen drie à vier keer per jaar na-
tionale kampen. Tijdens de kampen
doen we dagelijks een ceremonie en
hebben we activiteiten zoals voorlezen,
buiten spelen, speurtochten, knutselen,
kampvuur, muziek, workshops. Hier
hebben we het ook over de vraag wat
Tafelronde voor jou inhoudt en hoe je
deze tafelrondewijsheid in kunt zetten
in je dagelijks leven. Het idee toen, en
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nu nog steeds, is dat kinderen en jon-
geren de kans moeten krijgen om zich
spiritueel te uiten en ontplooien. Op
een leuke en mooie manier willen wij
elkaar leren de wereld te waarderen en
het goede in onszelf en om ons heen te
ontdekken.

Kom langs

Onze ceremoniën zijn niet geheim,
maar ook geen kijkspel. Belangstel-
lenden kunnen altijd vragen of zij langs
kunnen komen. Natuurlijk zijn kin-
deren die misschien mee willen gaan
doen, en hun ouders die willen ken-
nismaken met Tafelronde, van harte
welkom. Die jonge kinderen laten we

dan – als zij dat willen – gewoon al een
beetje meedoen.
Wil je meer weten of wil je een keer

komen kijken? Kijk dan op onze web-
site voor meer informatie. Hier vind je
ook contactgegevens van de tafelrid-
ders die onze Tafels leiden. Zij staan
open voor al je vragen.

E-mail: info@ordevandetafelronde.nl
Internet: www.ordevandetafelronde.nl

Noten
1. In Theosofia jaargang 103/2 staat ook
een artikel over tafelronde: “De Orde van
de Tafelronde” door René Sijnja.
2. Overal waar hij of zijn staat, geldt het
natuurlijk voor jongens én voor meisjes,
dus ook zij of haar.
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De blijheid der Page, zo klaar als kristal,
Waardoor alles groeien en bloeien zal.
En heel de natuur is een wondere droom,
Van vreugdevol geven, zo stralend en schoon.

De Schildknaap brengt vriendschap voor alles wat leeft,
Waarvan 't levend licht gouden draden weeft.
Die flonkeren en stralen met lichtende schijn,
Als heldere stromen zo zuiver en rein.

De Jonker wil geven hulpvaardigheid,
Het leed verlichten tot dienen bereid.
De geurende roos van het medegevoel,
't Ontplooien in schoonheid, dat is Jonkers doel.

Rechtvaardig te zijn is de Ridderplicht,
Verliezend zichzelve in het stralende licht.
Hij draagt de banier van de goede strijd,
Tot in des Konings tegenwoordigheid.

Uit een lied van de Tafelronde



Harry Potter en de dugpa
– John Algeo

De Harry Potter-cyclus bereikt
zijn hoogtepunt en conclusie in
het laatste deel van de reeks:
Harry Potter en de relieken van de
dood. In alle zeven boeken zijn de
twee hoofdfiguren Harry Potter,
de-jongen-die-leefde, en heer
Voldemort,´hij-die-niet-genoemd-
mag-worden´. Harry is natuurlijk
de focus en de titelfiguur in alle
boeken. Maar ofschoon Volde-
mort niet in ieder deel voorkomt,
is hij toch een schaduwaanwezig-
heid die Harry achtervolgt door
het hele verhaal heen.

Deze twee centrale figuren lijken bei-
den sterk op elkaar en zijn tegelijker-
tijd heel verschillend, net zoals wij en
onze schaduw zowel op elkaar lijken
als verschillen.
In zijn Tom Marvolo Raadsel- per-

sona geeft Voldemort commentaar op
hun overeenkomsten: Er bestaan
vreemde overeenkomsten tussen ons,
Harry Potter… beiden halfbloeden, wez-
en, opgevoed door dreuzels. Waarschijn-
lijk zijn wij de enige twee Sisselsprekers
die op Zweinstein terecht gekomen zijn
sinds de grote Zwadderich zelf. Wij lijken
zelfs ietwat op elkaar (Geheime Kamer,
hoofdstuk 17).
Hun overeenkomsten zijn meer dan

oppervlakkig. Ieder heeft iets van de
ander in zich. Harry en Voldemort zijn
onderling verbonden. Harry heeft
Voldemorts vermogen om slangentaal
te verstaan en met slangen te spreken
(zij zijn beiden Sisselsprekers). Dat
gezamenlijke vermogen komt doordat
Harry iets van Voldemort in zich heeft.
De grote en goede tovenaar Perka-
mentus vertelt Harry: Tenzij ik mij erg
vergis, heeft hij [Voldemort] iets van zijn
eigen macht aan jou overgedragen die
nacht dat hij jou dat litteken bezorgde.
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Theosophical Society in America
en internationaal vicepresident. Hij

schreef vele boeken en artikelen.
Hij is een groot Potter- fan en

schreef een E- book over Harry
Potter dat gratis via

www.theosophyforward.com is te
downloaden. In dit boek, een ab-

solute aanrader, met prachtige
foto’s uit de films, plaatst Algeo de

verhalen van Harry Potter als het
ware in een theosofisch kader, in
termen van de oude wijsheid.

Het volgende artikel wil de

redactie u niet onthouden, zeker

nu zojuist de laatste film, Harry
Potter and the Deathly Hallows is

uitgekomen…



Niet iets wat hij van plan was, dat weet
ik zeker. En Harry, overrompeld, ant-
woordt: Voldemort stopte een beetje van
zichzelf in mij? (Geheime Kamer, hoofd-
stuk 17). Dat ‘beetje’ Voldemort is een
fragment van zijn ziel, dat hij ongewild
overbracht op Harry, waardoor hij van
de jongen-die-leefde een levende hor-
crux maakte, of een reservoir voor een
fragment van de ziel van een ander.
Aan de ander kant heeft Voldemort

ook een beetje van Harry in zich. Wan-
neer Voldemort erin slaagt opnieuw
belichaamd te worden, wordt zijn
lichaam voor een deel gemaakt uit
Harry’s bloed. Dat bloed draagt de
magische bescherming van de liefde in
zich waarmee Harry’s moeder hem
doordrenkte toen zij zich opofferde om
haar babyzoon te beschermen tegen
aanvallen van de slechte tovenaar.
Harry en Voldemort hebben dus alle-
bei een essentieel deel van de ander in
zichzelf: Harry een deel van Volde-
morts ziel en Voldemort een deel van
Harry’s lichaam. Zelfs de toverstafjes
van Harry en Voldemort zijn ‘broers’.
Beide toverstafjes werden gemaakt
met hetzelfde magische kernbestand-
deel: een staartveer van dezelfde fe-
niks, de vogel van onsterfelijkheid
genaamd Felix, het lievelingshuisdier
van Perkamentus.
Niettemin is er, ook al bestaan er

overeenkomsten, ook een kloof die de
twee hoofdfiguren van elkaar scheidt.
Harry’s essentiële natuur is tegenge-
steld aan die van Voldemort. Volde-
mort is een dugpa. Maar wat is een
dugpa?
In eerste instantie is de historische

achtergrond van die term Tibetaans.
De dugpa, (ook wel genoemd dad-dug-
pa, druk-pa en een aantal andere vari-
anten) is een sekte van het Tibetaanse
boeddhisme. Het is specifiek een sub-

sekte van één van de vier hoofdsekten,
de kagyu-pa (of ‘mondelinge overbren-
ging sekte’). De andere drie zijn de
nyingma (of ‘aloude’ sekte), de sakya
(of ‘grijze aarde’ sekte), en geluk (of
‘deugdzame weg’ sekte, die de grootste
is en de sekte waartoe de Dalai Lama
behoort, ook bekend als ‘gele hoed’
lama’s). De dugpa’s worden geasso-
cieerd met bepaalde tantrische seksu-
ele praktijken en worden vaak de ‘rode
hoed’ lama’s genoemd.

Misschien vanwege hun bepaalde
tantrische associatie kregen de dugpa’s
een nogal slechte reputatie. Mevrouw
Blavatsky heeft geen goed woord voor
ze over en gebruikt de term niet alleen
voor een religieuze sekte in Tibet,
maar in het algemeen voor boosaardi-
ge tovenaars. Zij zegt dat een dugpa
een hoge adept in de zwarte kunst is
(CW 10:225), dat de term ‘dugpa’ een
synoniem is geworden voor “tovenaar”,
“adept van zwarte toverkunst” en alles
wat slecht is (Theosophical Glossary
106). Dugpa’s worden ook Broeders
van de schaduw genoemd(Theosophical
Glossary 64). In CW 9:260-1 waar-
schuwt zij discipelen-in-spe dat de
brede weg die leidt tot schitterende
illusies alleen maar leidt tot dugpaschap,
en dat zij [die deze weg volgen] zeker
terecht zullen komen op die Via Fatale
van het Inferno, boven de poort waarvan
Dante de woorden las:

Per me si va ne la citta dolente,
Per me si va ne l’eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente.
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Zulke ‘verloren zielen’ zijn
inderdaad heel zeldzaam, omdat de
meesten van ons, zelfs als wij af en

toe heel stout zijn, niet echt

vastberaden slecht zijn.



Door mij komt u de verdrietige stad
binnen,
Door mij verwerft u eeuwige smart,
Door mij treedt u binnen temidden

van verloren zielen.
Dugpa’s zijn dus ‘verloren zielen’.

Maar hoe kan een ziel ‘verloren’ gaan?
Welnu, in de theosofische traditie

zijn alle mensen samengesteld van
aard. Wij hebben zowel een persoon-
lijkheid als een individualiteit. Onze
persoonlijkheid bestaat uit ons li-
chaam, onze vitaliteit, ons afgeschei-
den onderbewuste, onze emoties en
ons hersen- denkvermogen, dat ge-
vormd wordt en zich bezighoudt met
de ervaringen die wij doorgemaakt
hebben in dit leven. Onze persoonlijk-
heid duurt maar één leven. Onze indi-
vidualiteit bestaat echter uit die aspec-
ten van ons wezen die blijven bestaan,
van het ene leven naar het volgende,
inclusief de goddelijke vonk in het hart
van ons wezen, een collectief boven-
bewustzijn en een intellectueel vermo-
gen om te kijken in de aard van de din-
gen, om onderscheid te maken tussen
opties en daaruit te kiezen. Onze indi-
vidualiteit is onze permanente identi-
teit, die reïncarneert in verscheidene
persoonlijkheden.

Wij zijn als persoon verschillend in
elke incarnatie, maar continu als indi-
vidualiteit. De normale situatie is dat
onze persoonlijkheid verbonden is aan
onze individualiteit. Wanneer het li-
chaam sterft, wordt alles in de per-
soonlijkheid wat het bewaren waard is
geabsorbeerd in de individualiteit, en

wat het bewaren niet waard is wordt
gewoon weggedaan. Het blijft mis-
schien enige tijd rondhangen in de
psychische atmosfeer, maar uiteinde-
lijk verdwijnt het, net zoals het lichaam
rondhangt in de fysieke atmosfeer,
maar uiteindelijk verrot. Dat is de
norm: wat goed is in ons overleeft; wat
niet goed is, niet. Maar er zijn uitzon-
deringen.
De uitzonderingen zijn zeldzaam,

toch komen ze voor. Een uitzondering
is iemand die zo door en door en vast-
beraden slecht is in het leven dat de
individualiteit als het ware besluit dat
de verbinding niet werkt en deze dus
verbreekt. Het resultaat is een per-
soonlijkheid die niet verbonden is met
zijn oorspronkelijke individualiteit; de
verbinding is ‘verloren gegaan’ en de
losgemaakte persoonlijkheid is wat een
‘verloren ziel’ genoemd zou kunnen
worden. Hij leeft nog enige tijd door in
zijn fysiek lichaam, maar hij heeft geen
toekomst. Zulke ‘verloren zielen’ zijn
inderdaad heel zeldzaam, omdat de
meesten van ons, zelfs als wij af en toe
heel stout zijn, niet echt vastberaden
slecht zijn. Er is immense concentratie
en vastbeslotenheid voor nodig om zo
slecht te zijn, dat een persoonlijkheid
in de steek gelaten wordt door zijn
individualiteit.
De uitzondering waarnaar hierboven

prozaïsch verwezen wordt, wordt
poëtisch beschreven door mevrouw
Blavatsky in haar spirituele gids De
Stem van de Stilte (226): Leerlingen
kunnen worden vergeleken met de sna-

ren van de vina [een luitachtig instru-
ment] waarin de ziel weerklinkt; de
mensheid met haar klankbodem; de
hand die haar bespeelt met de wellui-
dende adem van de GROTE WERELD-
ZIEL. De snaar die onder de hand van
de Meester niet met alle andere in lief-
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lijke harmonie kan trillen, knapt – en
wordt weggeworpen. Zo gaat het ook met
de collectieve denkvermogens van La-
noe-Shravaka’s [discipelen op het Pad] .
Deze moeten worden afgestemd op het
denken van de Leraar, één met de Over-
ziel – ofwel, zich ervan losrukken.
227: Dat doen de ‘Broeders van de

schaduw’ – de moordenaars van hun
Ziel, de vreselijke Dad-Dugpa bende.
Wat voor soort extreme slechtheid

schept een dugpa, die zijn verbinding
met de Overziel heeft verbroken en
aldus zijn eigen ziel vermoordt? Het is
een intense en totale concentratie op
zichzelf. Het is een visie op alle andere
wezens als alleen maar gereedschap
om zijn eigen begeerten te bevredigen.
Het is volkomen en onverzacht egoïs-
me. Nu zijn wij allemaal tot op zekere
hoogte egoïstisch. Dat is tenslotte de
menselijke aard en dit heeft evolutio-
naire overlevingswaarde. Maar alle
normale mensen zijn een mengsel van
zelfzucht en altruïsme, of bezorgdheid
voor anderen. Altruïsme is net zozeer
een deel van de normale menselijke
psychologie als zelfzucht dat is. Re-
cente verhalen uit de oorlog in Irak
staan vol voorbeelden van zowel de
zelfzuchtige uitbuiting van anderen, als
ook van heroïsche en zelfloze acties
om anderen te dienen.
De meesten van ons zijn gemengde

wezens. Iemand die geen zelfzucht
kent is geen mens, maar een heilige.
Aan de andere kant is iemand die geen
altruïsme bezit ook geen mens, maar
een dugpa. Dat zijn dugpa’s: volkomen
egoïstische mensen gespeend van enige
zorg voor anderen. Zij gebruiken an-
deren, overheersen anderen en buiten
anderen genadeloos en gewetenloos
uit. Zij nemen van anderen wat ze
maar willen, inclusief het leven: Een
gewetenloos, maar bedreven adept van

de Zwarte Broederschap (‘Broeders van
de schaduw’ en dugpa’s noemen wij
hen) heeft met veel minder moeilijk-
heden te kampen. Want omdat zijn
daden niet door wetten van geestelijke
aard worden belemmerd, zal zo’n dug-
pa-‘tovenaar’ zonder enig ceremonieel
ieder denkvermogen in zijn macht kun-

nen krijgen en geheel aan zijn boze
krachten onderwerpen(De Sleutel tot de
Theosofie, hfdst. XIV).

Is het niet zonneklaar dat … de god-
delijke wet van vergelding, die wij karma
noemen, met honderdvoudige gestreng-
heid iemand zal bezoeken die redelijke,
denkende mensen berooft van hun vrije
wil en logisch redeneervermogen? Vanuit
het occulte standpunt is de beschuldiging
er eenvoudig een van zwarte magie, van
beheksing. Alleen een dugpa, die wordt
aangegaapt door “Avitchi” [hel, vernie-
tiging] aan het einde van zijn levens-

cyclus, zou zoiets riskeren(CW 11:56).

Maar wat gebeurt er met zo’n ‘verlo-
ren ziel’ terwijl die nog in een fysiek
lichaam leeft? Welnu, elke persoonlijk-
heid met een concentratie en vastbera-
denheid in het kwaad die sterk genoeg
is om een dugpa te worden zal ook
vastbesloten zijn om niet alleen maar
te verdwijnen in de psychische atmos-
feer. Ten eerste zal hij proberen zijn
fysiek lichaam zo lang mogelijk goed te
houden; hij zal streven naar lichame-
lijke onsterfelijkheid. Daar dat echter
onmogelijk is, zal hij vervolgens zijn
concentratie en vastbeslotenheid in-
zetten om niet alleen maar restmate-
riaal te worden aan de andere kant,
maar zo lang mogelijk door te gaan om
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zichzelf bijeen te houden als persoon-
lijk bewustzijn zonder lichaam. Me-
vrouw Blavatsky verwijst naar zulke
onbelichaamde dugpa’s: de broeders
van de schaduw, zonder fysieke lichamen
behoudens in zeldzame gevallen, euvele
zielen die lang leven in dat rijk en die
naar hun aard werken voor geen enkel
ander doel dan kwaad, totdat zij uit-
eindelijk vernietigd worden – dat zijn de
verloren zielen van Kama Loka [de be-
geertewereld na de dood]… Deze
zwarte entiteiten zijn de dugpa’s, de
zwarte tovenaars (CW 9:400-Q).

Het is onaangenaam om na te den-
ken over echte dugpa’s en nog onaan-
genamer om ze te ontmoeten. Maar
echte dugpa’s zijn ook buitengewoon
zeldzaam. Eén literaire dugpa is echter
vertrouwd voor alle bewonderaars van
de Harry Potterboeken, namelijk Vol-
demort. Hier volgen een aantal dugpa-
eigenschappen van Voldemort: 1. Vol-
demort is niet in staat tot liefhebben.
Liefde is zorgzaamheid voor het wel-
zijn van een ander wezen. Volgens een
voorspelling zal degene die Voldemort
zal overwinnen ‘macht bezitten die de
duistere heer niet kent’. Die macht is
de macht van de liefde die Harry’s we-
zen doordringt vanwege zijn moeders
liefhebbende opofferingsgezindheid,
maar is een macht die Voldemort vol-
ledig ontbeert. 2. Hij domineert ieder-
een die hij kan, zelfs zijn eigen slaafse
volgelingen, de Dooddoeners. Hij
doodt zonder scrupules. Hij is de

belichaming van egoïsme, wreedheid
en misleiding. Hij beheerst het denken
van anderen en onderwerpt hen aan
zijn macht. 3. Hij is doodsbang voor
zijn eigen dood; vanaf het eerste boek
is hij al op zoek naar manieren om zijn
leven te behouden. Zelfs zijn naam,
Voldemort, betekent in het Frans
‘vlucht’ (vol) ‘uit’ (de) ‘de dood’ (mort).
Als dugpa weet hij dat hij, als hij een-
maal sterft, geen toekomst heeft; er is
geen goedheid in zijn eigen persoon-
lijkheid die overgehouden kan worden.
Wat hem te wachten staat is niet zijn,
uitsterving, avitchi. 4. Hij heeft het
grote kwaad begaan van het verdelen
van zijn eigen ziel in zeven delen,
waarbij hij zes van die delen geplaatst
heeft in voorwerpen of wezens buiten
zijn lichaam, ‘horcruxen’ of gruziele-
menten genaamd.
Om een horcrux te scheppen moet

Voldemort eerst iemand anders doden.
Zijn motief bij het scheppen van de
gruzielementen is zijn eigen sterven te
voorkomen. Zolang één deel van zijn
ziel leeft, overleeft hij. Door de delen
van zijn ziel te verdelen en te
verstoppen probeert hij de dood te
vermijden. Maar zo’n verdeling en
scheiding van iemands ziel is het te-
genovergestelde van de spirituele voor-
uitgang waartoe wij geroepen zijn, na-
melijk die van het integreren van onze
natuur en het helen van onszelf, het
doel van alle yogaprocessen (dat wil
zeggen het ‘verbinden, onder het juk
brengen’ van onszelf). Voldemort heeft
zijn ziel vermoord, zoals De Stem van
de Stilte het formuleert, door deze te
verdelen. Ofschoon de term ‘dugpa’
niet voorkomt in de Harry Potterboe-
ken, is Voldemort een dugpa. Zijn ge-
drag, zijn karakter, zijn natuur is die
van de klassieke dugpa, een broeder
van de schaduw, de moordenaar van
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zijn ziel, een zwarte magiër, een euvele
tovenaar, een verloren ziel.
Als Voldemort een dugpa is, wat is

Harry dan? Wat zijn Harry’s karakter-
eigenschappen die hem anders maken
dan Voldemort? Dit zijn er een paar:
1. Harry is doordrenkt met de liefde
van zijn moeder. Die redde zijn leven
toen Voldemort trachtte Harry als ba-
by te doden met de Avada Kedavra of
dodelijke verwensing. Die liefde be-
schermde hem toen hij werd aangeval-
len door professor Krinkel die bezeten
was door Voldemort. Perkamentus zegt
tegen Harry: Jouw moeder stierf om jou
te redden. Als er één ding is wat Volde-

mort niet kan begrijpen is het liefde. Hij
besefte niet dat liefde die zo machtig is
als die van jouw moeder zijn eigen merk-

teken achterlaat. Geen litteken, geen
zichtbaar teken … om zo diep bemind te
zijn, ook al is degene die ons beminde er
niet meer, zal ons voor altijd enige be-
scherming bieden …Voldemort kon jou
om die reden niet raken. Het was vrese-

lijk om iemand aan te raken die geken-
merkt werd door iets wat zo goed was
(De Steen der Wijzen, hoofdstuk 17).
2. In plaats van anderen te domineren,
is Harry toegewijd om hen te helpen.
Hij riskeert herhaaldelijk zijn eigen
veiligheid en zelfs zijn leven om ande-
ren te beschermen. In het eerste boek
trotseert hij de driekoppige hond om
af te dalen in de onderwereld van
Zweinstein om de steen der wijzen te
redden, niet voor zijn eigen gebruik
maar om te voorkomen dat hij in ver-
keerde handen valt. In het tweede
boek daalt hij opnieuw af in de onder-
grondse gewelven om een moordzuch-
tige basilisk te bestrijden om het leven
van Ginny Wemel te redden. In het
derde boek neemt hij grote risico’s om
te voorkomen dat Sirius Zwarts gevan-
gen genomen en teruggestuurd wordt

naar de gevangenis van Azkaban. In
het vierde boek is hij ruimhartig van
plan de toernooiprijs te delen met een
andere mededinger. In het vijfde boek
gaat hij roekeloos het Ministerie van
Magie binnen om te proberen Sirius te
redden. En in het zesde boek vergezelt
hij Perkamentus op een beangstigende
missie op zoek naar één van Volde-
morts gruzielementen. Harry handelt
niet uit persoonlijke motieven, maar
uit wat hij begrijpt als een groter goed.

3. Harry ziet herhaaldelijk dapper de
dood onder ogen, zowel de bedreiging
van zijn eigen dood als het feit van de
dood van anderen die hem lief zijn:
zijn ouders, die hij nooit gekend heeft,
zijn peetvader Sirius Zwarts en zijn be-
schermer en mentor Albus Perkamen-
tus. Van Perkamentus verneemt hij dat
voor het goedgeorganiseerde denkvermo-
gen de dood slechts het volgende grootse
avontuur is (Steen der Wijzen, hoofd-
stuk 17). Wanneer hij hoort dat er een
voorspelling is dat hij Voldemort moet
confronteren in een strijd op leven en
dood, is Harry, in tegenstelling tot
Voldemort, niet uit het veld geslagen
bij het vooruitzicht van zijn eigen ster-
felijkheid. Perkamentus verklaart:
‘Begrijp je, de voorspelling betekent niet
dat je iets moet doen! Maar de voorspel-
ling zorgde ervoor dat de heer Voldemort
jou aanmerkte als zijn gelijke… Met an-
dere woorden, je bent vrij om je eigen
weg te gaan, helemaal vrij om de voor-

spelling de rug toe te keren! Maar Vol-
demort hecht nog steeds aan de voorspel-
ling. Hij zal achter je aan blijven zitten…
daardoor wordt eigenlijk verzekerd,
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dat…’ ‘Dat een van ons uiteindelijk de
ander zal doden’, zei Harry. ‘Ja.’ Maar
eindelijk begreep hij wat Perkamentus
hem had proberen te vertellen. Het
was… het verschil tussen de arena in
gesleept te worden om een doodstrijd
aan te gaan en de arena in lopen met je
hoofd omhoog… dat was een hemels-

breed verschil (De Halfbloed Prins,
hoofdstuk 23). 4. In plaats van zijn
eigen ziel of leven in stukken op te
delen, streeft Harry naar heelheid.
Door al zijn avonturen en gevaren
heen is hij op zoek naar één ding:
zelfontdekking. Hij begint als krullen-
jongen, een in de steek gelaten wees
zonder hoop, maar ontdekt dat hij
eigenlijk een tovenaar is en de afstam-
meling van grote tovenaars, met tove-
naars als beschermheren. Hij begint
met een schijnbaar doelloos leven en
ontdekt dat hij een missie heeft, die
hem voorspeld is, om de wereld te red-
den van afgrijselijk kwaad. Hij begint
in een isolement en ontdekt dat hij
verbonden is met vele anderen door
onderlinge verbindingen in een on-
sterfelijk verbond, gekenmerkt door de
Orde van de Feniks. Harry’s verhaal is
een zoektocht naar heelheid, en heel-
heid is heiligheid.

Wat voor soort wezen is hij die door
liefde gemotiveerd wordt om anderen
te dienen, die weet dat het leven groot-
ser is dan de dood, en dat het eind van
het leven is het ontdekken van heel-
heid in zichzelf en met alle andere we-
zens? Zo’n wezen heet een bodhi-
sattva, een term die betekent ‘iemand
wiens essentie (sattva) is wijsheid (bod-

dhi)’. Een bodhisattva is het tegenover-
gestelde van een dugpa. Harry Potter is
een bodhisattva. Dat betekent niet dat
Harry volmaakt is. Integendeel. Harry
maakt fouten. Harry gedraagt zich
soms dwaas en irrationeel. Harry is
soms chagrijnig of boos. Harry is een
mens met tekortkomingen.
Iemand zijn met tekortkomingen is

niet inconsistent met een bodhisattva
zijn. Bodhisattva’s zijn nog geen vol-
maakte boeddha’s. Maar zij hebben
leren begrijpen waar het leven eigen-
lijk om gaat en zij zijn vastbesloten om
te leven volgens dit begrijpen. Zij heb-
ben zich gerealiseerd dat leven een
zaak is van liefhebben en van dienst-
verlening, dat de dood niet gevreesd
moet worden of ten koste van alles ver-
meden moet worden, dat eenheid en
heelheid de basis zijn van alle realiteit
en dat de realisatie van fundamentele
heelheid het doel van alle bestaan is.
Soms falen bodhisattva’s in het realise-
ren van hun ideaal. Maar van niemand
wordt verwacht dat hij altijd slaagt.
Van degenen op het bodhisattva- pad
wordt alleen verwacht dat ze PROBE-
REN. Harry probeert het.
De relatie tussen Harry en Volde-

mort, de bodhisattva en de dugpa, de
substantie en de schaduw, is het cen-
trale mysterie van de hele Harry Pot-
tercyclus. Alle ware mensen, wij alle-
maal, zijn deels Harry Potter en deels
heer Voldemort; wij zijn gemengde
wezens. Succesvol leven is leren hoe
wij met dit mengsel omgaan. Het is het
ontdekken van de steen der wijzen die
het sterfelijke lood van het dugpa-
schap zal transformeren in het onster-
felijke goud van het bodhisattva-schap.

De voorspelling zegt: en elk van bei-
den moet sterven door de hand van de
ander, want geen van beiden kan leven
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terwijl de ander overleeft (Orde van de
Feniks hoofdstuk 37). Dat is in feite
hetzelfde als de woorden van De Stem
van de Stilte, 56: Het Zelf van de stof en
het ZELF van de Geest kunnen nooit
samengaan. Eén van de twee moet ver-
dwijnen; er is geen plaats voor beiden.
Voldemort is het zelf van de stof, en

Harry is het ZELF van de Geest. De
Harry Potter-boeken zijn een gelijkenis
van de queeste waarbij ieder mens be-
trokken is. Zij zijn een metafoor voor
de spirituele reis. Ze zijn wel fantasie,
maar fantasie over de realiteit die bin-
nenin ieder van ons aan de gang is,
wanneer wij het pad betreden dat leidt
tot volle menselijke status.
De bijnamen van de twee hoofdfigu-

ren in dit moderne mysteriedrama,
‘de-jongen-die-leefde’ en ‘hij-die-niet-
genoemd-mag-worden’ doen denken
aan de essentiële aard van de twee rol-
len. Harry, de-jongen-die-leefde is
iemand die uitdagingen heeft overleefd
en die tracht volledig te leven, keuzes
te maken, de arena te betreden met
zijn hoofd omhoog. Hoe oud hij mis-
schien ook wordt, Harry zal altijd een
jongen blijven, een jongeman in zijn
openstaan voor nieuwe mogelijkheden,
zoals de Chinese wijsgeer Lao-Tze (een
naam die betekent ‘de oude jongen’) of
de Indic Sanat Kumara (een naam die
betekent ‘de eeuwige jongeman’).
Voldemort, hij-die-niet-genoemd-

mag-worden, is de ontkenning, de
schaduw, degene zonder substantie,
heelheid, heiligheid of zelfs maar een
behoorlijke naam. Het kwaad is geen
positieve realiteit; de veronderstelling
dat dit wel zo is, is een Manicheïsche
vergissing. Het kwaad is ontbering, iets
naamloos, iets dat ontbreekt, mis-

plaatst is, een verkeerde opvatting. Het
is helemaal negatief. Voldemort ziet de
dood, noch het leven onder ogen; hij
probeert tevergeefs voor beide weg te
rennen.

De bodhisattva, wiens essentie wijs-
heid is, is iemand die liefhebbend is,
altruïstisch, vertrouwenwekkend en
heel. De dugpa is iemand die zelfzuch-
tig is, een uitbuiter, angstig en gefrag-
menteerd. De Harry Potter-boeken
laten ons zien hoe we een bodhisattva
moeten zijn, niet een dugpa – hoe we
niet Voldemort moeten zijn, maar
Harry Potter.

Noot van de schrijver: Dit artikel
werd geschreven in 2007, vóór de
publicatie van het zevende Harry
Potterboek. Als enige bewering in dit
artikel door dat laatste boek weerlegd
wordt, dient de lezer dit toe te schrij-
ven aan het feit dat de auteur van het
artikel Sybilla Zwamdrift in één van
haar minder helderziende staten aan
het ‘channelen’ was.
Noot van de redactie: Waar mogelijk

zijn in dit artikel de Nederlandse
vertalingen van de namen gebruikt.
Voor de Engelse namen verwijzen wij
naar het originele artikel in The Quest.

Uit: The Quest, juli-augustus 2007
Vertaling: A.M.I.
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Illusie en werkelijkheid,

door J.J. van der Leeuw,
vertaald door Richard van Dijk,
2011 UTVN, ISBN 978 90
6175 800 6, prijs ª 23.50

De eerste druk van dit boek

verscheen in 1928 in het
Engels onder de titel: The
Conquest of Illusion bij uit-
geverij Knopf in Londen. In

1966 verscheen er een eer-
ste druk in pocketeditie bij

Quest Books, TPH Wheaton.
Die editie is een paar maal

herdrukt. Momenteel is de
Engelse editie niet meer in

druk, maar wel aanwezig in
de nationale theosofische

bibliotheek in Amsterdam.
Alhoewel de schrijver J.J.

van der Leeuw een Neder-
lander was en van 1930 tot

1931 voorzitter van de Ne-
derlandse afdeling van de

Theosophical Society, is het
boek pas nu in 2011 uitste-

kend in het Nederlands ver-
taald door Richard van Dijk.

In zijn voorwoord schrijft
Richard dat dit unieke boek

zijn tijd ver vooruit was in
1928 en dat ‘het getuigt van

een vrije pioniersgeest, een
open manier van onderzoe-

ken, onbelemmerd door de
religieus ethische standpun-

ten en inzichten die in die tijd
het maatschappelijk leven

bepaalden.’
J.J. (Koos) van der Leeuw

was een vriend van Krishna-
murti. De opdracht in het

boek luidt: Opgedragen aan J.
KRISHNAMURTI en ter na-
gedachtenis aan zijn broer
NITIYÂNANDA als bewijs

van een onveranderlijke vriend-
schap en ter herinnering aan
de dagen in Ojai.

We weten dat Krishnamur-
ti in 1929 in Ommen zijn be-

faamde woorden sprak:
Waarheid is een land zonder
paden. Dit boek van Koos van
der Leeuw gaat over het-

zelfde onderwerp. Er wordt
nadruk gelegd op het feit dat

de Werkelijkheid die voorbij
de illusie van het denkvermo-

gen ligt, niet met het intellect
kan worden ingezien. Het

gaat over de zoeker naar
waarheid die teveel invult van

die waarheid met zijn aan
illusie gebonden denken. Het

denken dat een eeuwige
dualiteit schept als het uit

blijft gaan van de eigen illusio-
naire afgescheidenheid en

nooit toe kan komen aan de
bewuste eenheid van leven

waar de ware broederschap
ligt.

Dat probleem blijft actueel,
maar tijdens het lezen van dit

boek gebeurt er iets interes-
sants.

Je merkt dat het geschre-
ven is vóór dat bijvoorbeeld

de brochure van Robert Bo-
wen Madame Blavatsky over
de studie van Theosofie werd
ontdekt door zijn zoon in

1932 en voor het eerst werd
gepubliceerd. Daarin vinden
we Mme Blavatsky’s com-

pacte, duidelijke uitleg van
jnana yoga als een proces van

groeiende bewustwording,
waardoor de voorbij het af-

scheidende denken liggende
leringen kunnen worden

ontvangen. Krishnamurti en

Van der Leeuw benadrukken

dat die uitbreiding van be-
wustzijn noodzakelijk is voor

het kunnen omgaan met de
geschriften van eeuwige

wijsheid zoals onder andere
De Geheime Leer, De Stem van
de stilte en de schitterende
teksten van bepaalde filoso-

fische scholen van India die
vertaald en met heldere

commentaren tot onze be-
schikking kwamen en komen.

Je ziet dan dat het aange-
ven van het geestelijk be-

wustwordingsproces in de
Theosofische Vereniging in

het begin van de dertiger
jaren van de vorige eeuw een

nieuwe impuls kreeg die
eigenlijk onvermijdelijk was,

alsof het onderzoek van het
derde doeleinde meer in

zicht kwam. We kunnen dat
waarnemen in de theosofi-

sche literatuur van na Krish-
namurti, bij schrijvers als Dr.

Taimni, Sri Ram, Joy Mills,
Radha Burnier, Rohit Mehta

en anderen.
Van der Leeuw staat in de

tijd aan het begin van deze
ontwikkeling; later werd er

verder op ingegaan, maar het
begin is belangrijk omdat je

waarneemt hoe dat in zijn
werk ging.

Hij begint zijn eerste
hoofdstuk met een citaat van
Plato, zoals hij elk hoofdstuk

zal beginnen met een citaat
van bijvoorbeeld Tagore, Em-

erson, Shelley, Epictetus,
Dante of Goethe. Hij toont

aan dat het ervaren en uit-
drukken van de eenheid van

leven overal in de poëtische
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literatuur gevonden kan wor-

den, als het oog leert zien.
De titel van het eerste

hoofdstuk is De zoektocht van
het leven en het citaat van

Plato luidt: Want dit gevoel
van verwondering toont dat je
een filosoof bent, omdat ver-
wondering het enige begin van
filosofie is (Plato Theaetetus
11d).

Op die verwondering als
uitgangspunt voor de ware

zoeker naar waarheid komt
Van der Leeuw terug in zijn

beroemd geworden voord-
racht voor de Nederlandse

afdeling en voor de Europese
Federatie in1930, getiteld:

Openbaring of realisatie, het
conflict in theosofie (zie Theo-
sofia 2 en 3 van 2005, jaar-
gang 106). Hij zegt daarin:

Het leven is geen probleem dat
opgelost moet worden, maar
een mysterie dat moet worden
ervaren. Die voordracht be-

nadrukte voor de leden van
de Theosofische Vereniging

de noodzaak van de juiste
benadering van de leringen.

Die benadering zit in de ware
leringen verwerkt; het kan

worden ontdekt door het
denken als het zijn feilbaar-

heid herkent en ziet wat het
wel en wat het niet aan kan.

De noodzaak van die ontdek-

king legt Van der Leeuw uit-
gebreider uit in zijn boek

Illusie en werkelijkheid. Hij
gaat diep in op de beperkin-

gen die door de zintuigen
opgelegd worden aan het

denken en de gevolgen daar-
van. Dat wordt uitgelegd met

getekende schema’s. Maar de

kracht van zijn heldere in-

zicht ligt vooral in de manier
waarop hij het evolutionaire

proces van het menselijk
denkvermogen aangeeft, dat

verloopt van instinct naar in-
tellect naar intuïtie op p. 50:

In de eerste stadia van onze
evolutie komt onze manier van
dingen leren kennen voort uit
het instinct, dat niet berede-
neert en direct in zijn methode
van kennen is. De primitieve
mens kent de wegen van de
natuur op een manier die wij
niet kunnen evenaren. Het dier
weet instinctief iets waarvoor
de mens soms jaren van rede-
neren nodig heeft. Als voor-

beeld worden de trekvogels
aangehaald die zonder kaart-

en en kompassen (en nu zon-
der tomtom en internet) hun

thuis vinden
Met de geboorte van het in-

tellect verdwijnt instinctieve
kennis; de onbewuste eenheid
van leven die het instinct mo-
gelijk maakte wordt tijdelijk
afgesloten door het toenemen-
de gevoel van afgescheidenheid
en individualiteit, waardoor de
geboorte van het intellect mo-
gelijk wordt gemaakt.

Het intellect ontstaat als de

mens zich gaat organiseren
en feiten gaat verzamelen

over de hem onringende
wereld. De innerlijke stem
van de instinctieve kennis

wordt niet meer gehoord.
Het nadeel is dat het intel-

lect zich bindt aan de illusie
van het wereldbeeld van de

zintuigen als een externe
realiteit, met mijzelf aan één

kant en al het andere aan de

andere kant. Het aanvaardt

de afgescheidenheid van alle
dingen als een vaststaand feit.

In de mystieke ervaring van
de bewuste eenheid van le-

ven hanteren we, volgens
Van der Leeuw een kenver-

mogen dat alleen in de mens-
heid begon te ontstaan. Het

is intuïtie, kennen door zijn,
realisatie. Zonder het gebruik

van dat vermogen kan de
wereld van het Werkelijke

niet bewust worden gekend.
Hij schrijft over het ervaren

van intuïtie op p.47: Één
waarheid komt uit onze erva-
ring tevoorschijn als een berg-
top die zich boven het omlig-
gende dal verheft. We beseffen
nu dat geen enkel filosofisch
probleem ooit in ons wereldb-
eeld tegemoet kan worden ge-
treden, dat er maar één ma-
nier bestaat en dat is om de
illusie van het beeld dat wij van
de wereld hebben te overwin-
nen, de wereld van het Werke-
lijke binnen te gaan en om in
die Werkelijkheid de levende
Waarheid te ervaren.

Het wordt duidelijk dat het
toegankelijk worden van de

leringen van eeuwige wijs-
heid totaal afhangt van de

staat van het ontvangende
bewustzijn van de onderzoe-

ker.
Op p.68 wordt ‘moderne

theosofie’ als volgt ver-

woord: In de moderne theo-
sofie moeten we ons wenden
tot ultieme kwesties via haar
aspecten als filosofisch mys-
ticisme. De theosofische doc-
trine met betrekking tot de
illusie of maya van de fenome-
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nale werelden; haar leer dat
het doel van het leven schuilt
in het bereiken van de ultieme
werkelijkheid, wat door middel
van een proces van innerlijke
realisatie kan worden verkre-
gen; en bovenal haar leer van
de eenheid van leven en de
universele broederschap; al
deze vallen onder de theosofie
als filosofisch mysticisme. Als
zodanig verschaft zij een echte
levensfilosofie; als zodanig leidt
zij tot de ervaring van het mys-
terie van het leven; als zodanig
kan zij ons helpen bij proble-
men zoals de ultieme recht-
vaardigheid van het leven, de
oorsprong van het kwaad en
het lijden of de relatie tussen
leven en vorm en ziel en li-
chaam. Maar in deze hoeda-
nigheid geeft zij nooit en kan
zij nooit antwoorden geven
met betrekking tot de details
van de vormen in ons wereld-
beeld, hetzij fysiek, emotioneel
of mentaal. Deze gedetailleer-
de kennis, zowel als de kennis
van de manier waarop de din-
gen werken behoort tot de we-
tenschap en tot haar uitbrei-
ding het occultisme.

In de theosofische literatuur
is er tot op heden (1928) nog
geen helder begrip van, of
onderscheid tussen deze twee
aspecten van de theosofische
leer – het occult wetenschap-
pelijke en het mystiek filosofi-
sche.

p.69: Het resultaat hiervan
is dat de werkelijke waarden
van de theosofie verduisterd
raken, zowel in de ogen van de
wetenschapper als in die van
de filosoof en dat de vooruit-

gang in het theosofisch onder-
zoek wordt belemmerd.

Van der Leeuw geeft dan

aan dat die controverse al
een eeuwenlange strijd ver-

oorzaakte. Plotinus, de filo-
soof- mysticus uit de oud-

heid, schrijft dat de gnostici
naar het occultisme neigen

en de zeventiende-eeuwse
platonisten uit Cambridge

streden tegen het occultisme
van de rozenkruisers en al-

chemisten uit die tijd.
Op p.69 komt Van der

Leeuw met de theosofische
oplossing: We moeten leren
om beide – filosofie en weten-
schap – zowel als hun beider
uitbreidingen, mysticisme en
occultisme, samen te zien,
gecoördineerd in een hogere
eenheid zonder hun karakteris-
tieke methoden en oogmerken
te verwarren. De methoden
van de wetenschap bestaan uit
accurate observatie door mid-
del van onze zintuigen en de
intellectuele verwerking van de
gegevens die de zintuigen le-
veren. De methode van de
filosofie en van het filosofisch
mysticisme bestaat uit die van
de intuïtie of verwerkelijking in
het bewustzijn. Juist die me-
thode van verwerkelijking zul-
len we moeten gebruiken bij
ons onderzoek van de wereld
van het Werkelijke.

Dat combineren in een

hogere eenheid wordt waar-
schijnlijk aangegeven door

Mahatma KH in zijn eerste
brief aan Hume waarin hij

schrijft over het gevolg van
het mogelijke hoogste ge-

bruik van het menselijk intel-

lect dat in het wetenschappe-

lijk actieve brein een gesubli-
meerde vorm van geestelijke

energie ontwikkelt die in de
kosmische activiteit onbe-

grensde gevolgen teweeg-
brengt. Krishnamurti noemt,

in zijn gesprekken met David
Bohm, de enorme energie

die vrij komt als het denken
niet meer afgeleid is en ver-

deelt en heerst, maar in op-
perste eenpuntig gerichte

aandacht in staat is de ener-
gie van het universele be-

wustzijn te raken en te ont-
vangen. De commentaren

van Dr. Taimni op het Shiva-
isme zoals Het geheim van

zelfrealisatie en het binnen-
kort in het Nederlands ver-

schijnende De Úiva-Sûtra
gaan nergens anders over.

Het grote obstakel dat ook
werd genoemd door Ravi

Ravindra in zijn recente
school in Naarden (17-22 juni

2011) ligt in de wil of eigen-
lijk in de onwil om de eigen

status quo te doorbreken.
Van der Leeuw schrijft op

p.57 dat alles voor ons moet
worden ‘bewezen’ en dat wil

zeggen dat we het moeten
kunnen koppelen aan de lijst

van bekende waarden waar-

uit ons conventionele leven

bestaat. Zonder dat is het
een verstorende factor voor
de meeste mensen, als betrof

het de vreemdeling zonder
naam of verblijfplaats. Het

maakt ons bang, het lijkt een
invasie uit een onbekende

wereld. Wanneer de intuïtie
omlaag flitst in onze comfor-

tabele en smaakvol ingerichte
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logische wereld wordt zij

onmiddellijk omhangen met
het kleed van de logica voor-

dat onze buren haar onder
ogen krijgen. Dat het niet

alleen de intuïtie is die dat
overkomt, maken we dage-

lijks mee.
Andere onderwerpen die

aan de orde komen zijn aan-
gegeven in de titels van de 11

hoofdstukken, zoals bij voor-
beeld: Het absolute en het
relatieve – Het mysterie van
de schepping – Geest en mate-
rie - Het spook van het kwaad
– Rechtvaardigheid in het leven
– De onsterfelijkheid van de
ziel – In het licht van het
eeuwige.

Maar de rode draad blijft

de noodzakelijke uitbreiding
van het bewustzijn waaruit

een andere werkzaamheid
van het instrumentale denken

voortkomt, zodat illusie ge-
zien kan worden als illusie en

Werkelijkheid begint te da-
gen.

Het laatste hoofdstuk be-
gint met de woorden: We

hebben onze zoektocht naar
de Werkelijkheid volbracht;
onze ontdekkingsreis is ten
einde. Van der Leeuw haalt
dan een gedicht van Shelley

aan dat gaat over het diepere
en totalere ondergaan van

schoonheid dat voortkomt
uit de nieuwe visie als de

mens bevrijd wordt uit de
tirannie van illusie.

Shelley beschrijft dat in zijn
gedicht Prometheus Unbound
in bewoordingen die volgens
Van der Leeuw geen enkele

filosofische uitdrukking van
de waarheid ooit kan berei-

ken.
De beschilderde sluier, door

hen die er waren, leven ge-
noemd,

Die een nabootsing was, als
met kleuren lukraak besmeerd,

Waarin alle mensen geloof-
den en waarop zij hun hoop
hadden gevestigd, wordt opzij
getrokken;

Het weerzinwekkende mas-
ker is gevallen, de mens blijft,

Zonder scepter, vrij, onbe-
grensd, maar aan een ieder

Gelijk, zonder klasse, zonder
stam en zonder natie etc.

Maar ‘de mens blijft,’

schrijft Van der Leeuw, en in
hem wordt het geheim van

de Werkelijkheid gevonden.
Iedereen die bewust bezig

is met zijn theosofische ont-
dekkingstocht mag dit boek

niet missen.
Achter in het boek is een

levensbeschrijving van Koos
van der Leeuw aangepast

overgenomen uit Theosofia 3
van 2008. Het vermeldt dat

Van der Leeuw er helaas niet
bij was toen Radha Burnier

Krishnamurti in 1986 terug-
haalde naar Adyar, vanwege

zijn tragisch vroege dood in
1934, door een ongeluk met

zijn vliegtuig. Hij schreef
meer boeken, in het Neder-

lands getiteld Goden in bal-
lingschap en Het vuur der
schepping. Zij zijn niet meer
in druk, maar aanwezig in de

nationale theosofische bi-
bliotheek in de Tolstraat in

Amsterdam.

FvI

Theosofia 112 / nr 4 - november 2011 www.theosofie.nl 165

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

CADEAU

Het hoofdbestuur van de Theosofische Vereniging in Nederland heeft, uitsluitend voor

haar leden, het unieke boek Illusie en Werkelijkheid van J.J. van der Leeuw
eveneens in kleine oplaag in paperback- uitgave laten produceren.

Leden van de TVN kunnen dit boek gratis komen ophalen in onze
Theosofische Boekhandel Adyar, in de Tolstraat 154 Amsterdam

Desgewenst kunnen besturen van Loges en Centra het hier
voor hun leden komen ophalen.

Het boek zal tevens beschikbaar zijn bij nationale bijeenkomsten,

zoals voorjaarsdag en ALV.



Expert-meeting

Reïncarnatieonderzoek en

klinische vragen

Utrecht, 28 juli 2011

Op donderdagavond was dr.
Erlendur Haraldsson, emeri-

tus professor psychologie van
de Universiteit van IJsland, te

gast in het Parapsychologisch
Instituut in Utrecht. Met een

woord van welkom door
Hans Gerding, onze ‘eigen’

professor Metafysica in de
geest van de theosofie aan de

Universiteit van Leiden,
begon een expert-meeting

voor transpersoonlijk thera-
peuten. Dr. Erlendur

Haraldsson, ook lid van de
Theosophical Society, reist

veel rond om lezingen te
geven in Europa: zie

www.hi.is/~erlendur. Zo was
hij in oktober 2005 op het

Internationaal Theosofisch
Centrum in Naarden bij de

studieweek van de European
School of Theosophy, waar

de titels van zijn lezingen
waren: 1. Children who claim
to remember a past life: What
do they tell us? What can we
learn from them? 2. Appear-
ances of the dead: Who have

such experiences and what are
their characteristics? Deze
avond lag in lijn met die le-

zingen uit 2005. Nu was zijn
eerste lezing getiteld Children
who speak of a previous life,
two cases. Haraldsson legde

uit dat hij als onderzoeker
pas aan de slag gaat met

nauwgezette research en in-
terviews als er meerdere

consistente en controleerba-
re getuigenissen zijn over de

opmerkingen van, in dit ge-
val, jonge kinderen. Hij on-

derzocht 64 gevallen in Sri
Lanka en 30 gevallen in

Libanon. Zijn ervaring is dat
de kinderen uit zijn onder-

zoek rond 2- jarige leeftijd
aan meerdere personen

vertelden over dingen die zij
niet meegemaakt konden

hebben, hoe ze terug wilden
naar hun ‘eigen’ huis of fa-

milie, beschreven hoe ze
door geweld of een ongeluk

stierven, soms met geboor-
tetekens of lichamelijke

kenmerken daarvan, en dat
zij last hadden van onver-

klaarbare angsten. Hij schet-
ste het verhaal van een meis-

je uit Sri Lanka, geboren in
1987, die bij het plaatje van
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Agenda Nederland

november 2011

19 Amsterdam, nationale
studiegroep De Geheime
Leer

Agenda buitenland

november 2011
1-11 Adyar, Meditation and

Its Practice, met prof. V.V.

Chalam

14 november – 2 december

Adyar, The Path of the
Spiritual Aspirant, met

prof. C.A. Shinde

december 2011

5-16 Adyar, School of the
Wisdom, Astrology and

the Wisdom Tradition,

met R. Lindemann

januari 2012
9 januari – 2 februari 2012

Adyar, School of the

Wisdom, Explorations in

the Rig Veda, met dr. R.

Ravindra

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.



een tempel zei, dat zij daar

vlakbij had gewerkt, dat zij
de beste wierookmaker was

en dat zij bij een auto-onge-
luk gestorven was. Het des-

betreffende meisje heeft
geboortetekenen op de

romp. Het verhaal bleek tot
en met het doktersverslag

van de overledene te her-
leiden tot een man die gebo-

ren was in 1949 en die bij
een auto- ongeluk in 1985

om het leven, gewond op de
plek waar dit meisje de ge-

boortetekenen heeft. Inder-
daad maakte hij wierook van

het heel speciale soort dat
het meisje noemde en stond

het bedrijfje vlak bij de ge-
noemde tempel. Het tweede

verhaal ging over een jongen
die in 1992 in Libanon werd

geboren. Toen hij 2 jaar oud
was, sprak hij over zijn vorige

leven, over wapens en vrou-
wen, en het feit dat bij een

schietincident werd gedood.
Het geval werd uitermate

nauwgezet onderzocht en
kon teruggevoerd worden

tot de gewelddadige dood
van een gewapende body-

guard van een sjeik. De
desbetreffende jongen werd

in contact gebracht met
familieleden van de gedode

bodyguard, die hem als per-

soon herkenden en hem
‘strikvragen’ lieten beant-

woorden.
De tweede lezing was The

psychological characteristics of
children who speak of a previ-
ous life and the role of dissoci-
ation. Haraldsson beschreef

hoe uitermate kritisch de

wetenschapper tewerk gaat.

In hoeverre hebben deze
kinderen gewoonweg teveel

fantasie; compenseren zij om
aandacht te krijgen; zijn zij

sociaal geïsoleerd, beïnvloed-
baar; hebben ze gedragspro-

blemen en verstoorde re-
laties met hun ouders; in

hoeverre is er sprake van
Post Traumatic Stress Disor-

ders? De kinderen worden
allemaal zeer uitgebreid

cognitief en psychologisch
onderzocht en gevolgd.

Haraldsson had ook inter-
views met de personen die

Ian Stevenson destijds on-
derzocht omdat zij als kind

herinneringen hadden uit
vorige levens. Deze kinderen

zijn inmiddels volwassen en
hebben zeer uiteenlopende

beroepen. Over het alge-
meen zijn zij productief, goed

opgeleid en voelen zij zich
gelukkig.

Die avond lichtte Anja de
Bruijne de holografische

reïncarnatietherapie toe, een
vorm van psychotherapie die

zich richt op problemen die
mentaal, emotioneel, fysiek

en spiritueel van aard zijn
(MESS: mental, emotional,

somatic, spiritual). De
methode is gebaseerd op het

holografische principe van
Karl H. Pribram. Niet uitge-
werkte problemen zijn the-

ma’s in iemands leven. De
persoon wordt teruggevoerd

naar gebeurtenissen in zijn
huidige en vorige levens.

Zoals het lichaam streeft naar
overleven, zo zoekt de ziel

naar heelmaking. Hieraan
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Agenda loges en centra

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

november 2011

Amersfoort

14 Bhagavad Gita,
studiemiddag

21 Ledenavond

28 Muziek en Mystiek, lezing,

Martie Velthuis

Amsterdam
19 Mysterie van het zevental,

lezing theosofische

onderwerpen

26 Inleidende theosofie,

gespreksgroep
26 Yoga sutra’s van Patanjali,

groepsstudie

Apeldoorn

3 Leven in verbinding (I. van

Lippe-Biesterfeld),
studieavond

24 Leven in verbinding (I. van

Lippe-Biesterfeld),

studieavond

Arnhem
7 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

14 De vrije mens: realiteit of

illusie? (1), lezing, Dick

Blokker
16 Oude Wijsheid, modern

Inzicht, studie, WP Waller

en W Lammers

21 De vrije mens: realiteit of

illusie? (2), lezing, Pieter
Mellema

28 How can the brain trans-
form itself, film

Krishnamurti en dialoog,

PJ Swagerman
Den Haag

5 Inleiding in de theosofie,

cursus, Wim Leys



wordt in de therapie ge-

werkt. De fysieke en emotio-
nele pijn wordt opnieuw be-

leefd en uitgewerkt, waarna
een catharsis volgt. Na in-

zicht kan die pijnlijke ervaring
achtergelaten worden (zie

ook www.rtnederland.nl).
Als lid van de TVN denk ik

dan natuurlijk direct aan de
term onderscheidingsvermo-

gen of viveka en aan wat
Krishnamurti ons aanreikte:

door inzicht kan een pro-
bleem zich in één moment

oplossen. Hoe mensen de
weg naar dat onderschei-

dingsvermogen bewandelen
is natuurlijk een persoonlijke

keuze…
Hoe dan ook, met een

bewijs van deelname aan
deze expertmeeting verlieten

we het smaakvol gereno-
veerde pand van het Parapsy-

chologisch Instituut aan de
Springweg 7 in Utrecht, op

een prachtige zomeravond.

Els Rijneker

TVN seminar The Yoga

Sutras of Patañjali met

Ravi Ravindra

Geïnspireerd door de zesde,
geheel herzien druk van de

bestseller van de UTVN, De
Yoga Sutra’s van Patañjali door

dr. I.K. Taimni, organiseerde
de TVN deze dagen, geza-

menlijk met de leden van de

evenementencommissie van

het Internationaal Theoso-
fisch Centrum te Naarden.

Het was een zeer interessant
seminar, niet in het minst

omdat Ravindra een begena-
digd spreker bleek te zijn. Hij

kon putten uit een brede
kennis, variërend van alles

wat hij uit India heeft mee-
gekregen, met lessen van

volgelingen van Gurdjieff,
kennis van de westerse

filosofie, tot zijn studie van
het christendom. Deze

bronnen heeft hij kunnen
vergelijken en kunnen doorl-

even en dat wilde hij delen
met de deelnemers.

‘s Morgens werd de dag
begonnen met yoga en me-

ditatie onder leiding van Ra-
vindra zelf. Dan was er ‘s

morgens een lezing en aan
het eind van de middag nog

één. Tussendoor werden er
‘s middags gezamenlijk oefe-

ningen gedaan. ‘s Avonds was
er dan een wat lichter pro-

gramma. Er waren steeds
tussen de 40 en 60 mensen

van ongeveer 10 verschillen-
de nationaliteiten aanwezig.

De sfeer was uitermate goed
en zeer ontspannen.

Lezingen
Ravi begon het seminar met
het reciteren in het Sanskriet
van de volgende mantra:

AUM (alle heilige mantra’s in
India beginnen met AUM,
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7 Siddharta, film
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
14 Julianne van Norwich,

lezing, Petra Galama

19 Inleiding in de theosofie,

cursus, Wim Leys

21 Het geheim van
zelfrealisatie, lezing,

Ronald Engelse

28 De Geheime Leer,
studiegroep, alleen voor

deelnemers
Dwingeloo (omg. Assen)

16 Geheime Leer, studie-

ochtend, Bianca Kicken

Groningen

7 De wetenschap van de
geheimen der ziel (Steiner),

studie

21 De wetenschap van de
geheimen der ziel (Steiner),

studie
Haarlem

10 Theosofie, cursus, Ronald

Engelse

11 Siva Sutra (Taimni), studie

Heeze (bij Eindhoven)
19 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Leeuwarden (Drachten)

7 De mens zichtbaar en
onzichtbaar, studie

21 Lezing, Ellen de Grijs

Naarden

1 Shvetashvatara Upanishad
(I,II), studie

15 Shvetashvatara Upanishad
(III,IV) , studie

29 Shvetashvatara Upanishad
(V,VI), studie

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?



een onvertaalbare term), leid
ons van het Onwerkelijke naar
het Werkelijke, van de Duis-
ternis naar het Licht, van de
Dood naar het Leven. De

vertaling ‘leven’ is beter dan
‘onsterfelijkheid’, aangezien

volgens de Indiase traditie
iedereen die sterft weer

herboren zal worden.
Wat betekent yoga? Yoga

komt van de Sanskriet- stam
‘yug’, wat verbinden bete-

kent (ons Nederlandse
woord ‘juk’ is ervan afgeleid).

Wat is het doel van yoga? De
innerlijke transformatie van

lichaam, geest en emoties,
zodat we verbonden kunnen

worden met het Werkelijke,
het Licht, het Leven. Yoga is

de wetenschap van transfor-
matie. De Yoga Sutra’s zijn

algemene opmerkingen die
ons bij onze transformatie

kunnen helpen. Sutra bete-
kent letterlijk ‘draad’; het is

een korte tekst die je gemak-
kelijk kunt onthouden. Het

commentaar op een sutra
verduidelijkt de betekenis

ervan en kan zeer uitgebreid
zijn. Er bestaan veel com-

mentaren op de Yoga Sutra’s
van Patañjali: elke grote

leraar wordt geacht er een
commentaar op te schrijven.

Sutra 2.1 Wat is de praktijk
van Yoga? Tapas (zelf-disci-
pline, inspanning), svÀdhyÀya
(studie van het zelf) en ishvara
(onderwerping aan God)
vormen de kriya- yoga (yoga
van handeling). Datgene waar

ik aandacht aan besteed ver-
andert in kwaliteit en in re-

latie tot mijzelf! Dit is een

belangrijk principe: terwijl ik

mezelf bestudeer, word ik
getransformeerd. Studie van

het zelf transformeert het
zelf dat we aan het bestu-

deren zijn, hoewel het strikt
genomen niet het zelf is dat

we bestuderen, maar het
menselijke aspect in onszelf

(human condition). Heilige
teksten kunnen daarbij hel-

pen, het zijn middelen om te
gebruiken, zodat we gelei-

delijk aan getransformeerd
kunnen worden en we uit-

eindelijk de Waarheid direct
kunnen ervaren. Zelfreali-

satie is het vanzelfsprekende
gevolg van zelfbestudering,

van het proberen een ant-
woord te vinden op de vraag

‘Wie ben ik?’.
Sutra 2.2 Wat is het doel

van Yoga? Het teweegbrengen
van samÀdhi (eenheidsbele-
ving) en het verwijderen van de
kleÌa’s (obstakels, belemme-
ringen). SamÀdhi is de toe-
stand waarin men vrij is van

zichzelf en inzicht in het
Werkelijke heeft. De kleÌa’s
zijn 1. Onwetendheid: het
voorbijgaande als het eeu-

wige beschouwen; zolang er
verandering is, is er lijden.

Het is echter niet de bedoe-

ling de inhoud van het be-

wustzijn te veranderen, maar
de structuur van de geest.
Ravindra: “Een nieuw be-

wustzijn vereist een nieuw
lichaam”. 2. Het idee een

afzonderlijk zelf te zijn: Ik
ben dit of dat, in plaats van Ik

ben. 3. Aantrekking, gehecht-
heid aan plezier en 4. Afsto-

ting, gehechtheid aan lijden.
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Rotterdam
1 Welke handleiding voor

ons leven vinden wij in de

theosofie, voordracht,

Hugo Verbrugh

8 Het meditatiediagram van
Blavatsky, studieavond,

Ineke Vrolijk

15 In dialoog met de

samenleving, lezing, Guus

Brohm
22 De gnosis als innerlijke

lering, studieavond,

Ronald Engelse

29 Theosofie en de

natuurwetenschappen,
lezing, Hans van Aurich

Utrecht

4 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

18 De relatie tussen licht en
kleur, lezing, Pieter

Mellema

Zwolle Lanoe

8 De Levensboom, inleiding,

Harry Nijhof
22 De Geheime Leer,

studieavond, Wies Kuiper

december 2011

Amersfoort

12 Zo boven zo beneden en

de communicatie tussen

beiden, meditatieve

avond, Wiebe Heerdt
19 Lichtfeest

Amsterdam

10 De structuur van de TS en

de TVN,

ledenbijeenkomst, Peter
Smit en Govert vd Wal

17 Inleidende theosofie,

gespreksgroep

17 Yoga sutra’s van Patanjali,
groepsstudie

Apeldoorn

15 Lichtfeest



5. Inertie in de zin van het

willen continueren van de
staat waarin men verkeert.

KleÌa’s zijn kosmologische
krachten die we moeten

overwinnen om tot samÀdhi
te geraken. KleÌa’s ontstaan

uit angst voor het onbeken-
de, maar hoe kan iets wat we

niet kennen ons beangstigen?
Het bekende is de bron van

het probleem! Socrates zei:
“Ik weet niet, daarom ben ik

vrij”.
Sutra 1.1 Hier, nu, is de

lering van yoga.
Sutra 1.2 en 1.3 Yoga is het

stopzetten van alle bewegingen
in het denken. Dan blijft de
echte ‘ziener’ (directe waar-
neming) in zijn ware vorm. De

ziener neemt waar door
middel van het denken, niet

mét het denken. Slechts een
stil denkvermogen kan de

Werkelijkheid waarnemen.
Een andere klassieke

yogatekst is de Bhagavad
Gita. Dit speelt zich af op een

slagveld, als metafoor voor
de innerlijke strijd in Arjuna.

Hoe groter de spirituele
ontwikkeling, des te groter

zijn de ‘duivels’. Ravindra:
“De duivel is de meest be-

trouwbare dienaar van God”.
De les die uit de Bhagavad
Gita te leren valt is: slechts
indien het innerlijk getrans-
formeerd is, kan de juiste

actie vanuit het innerlijk naar
buiten treden. Juiste actie,

dharma, kan niet gerealiseerd
worden zonder opoffering,

yajna; yajna kan niet gerea-
liseerd worden zonder yoga.

Yoga is het middel, dharma is

het doel. Yoga is werk dat

goed gedaan is: wat je ook
doet, doe het goed. Yoga

houdt in dat je de verbinding
met het lijden verbreekt. Het

vergt veel inspanning om te
komen tot alertheid zonder

inspanning. Krishna heeft
Arjuna nodig om de naam

van God tot manifestatie te
brengen. Ravindra: “Zonder

God kan het niet gedaan
worden, zonder de mens zal

het niet gedaan worden”. De
yogi realiseert zich dat alles

wat er is, Krishna is (All there
is is Krishna).

Transformatie kan niet
plaatsvinden zonder oefe-

ning. Daartoe dient de acht-
voudige yoga, bestaande uit

vijf uiterlijke, voorbereidende
delen; yama (zelfbeheersing),

niyama (morele beoefening
van zelfbeheersing), Àsana
(juiste houding, niet alleen
fysiek), prÀnÀyÀma (regule-

ring van de ademhaling) en
pratyÀhÀra (zich naar binnen

richten). Zie de Sutra’s in
hoofdstuk II, Scholing. Dan

zijn er de drie innerlijke
stappen: dhÀranÀ (concen-

tratie), dhyÀna (meditatie) en
samÀdhi (volmaakte

oplossing in het Ene, het
hoogste stadium van yoga).

Zie de Sutra’s in hoofdstuk
III, Discipline en
transformaties. Ravindra:

Spirituele oefening is een
oefening in sterven. Soefi: Als
je sterft vóór je sterft, dan zul
je niet sterven wanneer je
sterft.

Paulus: Ik sterf dagelijks.
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Arnhem
5 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

12 Ledenavond

14 Oude Wijsheid, modern
Inzicht , studie, W.P. Waller
en W. Lammers

19 Kerstviering

Den Haag

3 Inleiding in de theosofie,

cursus, Wim Leys
10 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

10 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
12 Lichtfeest, alleen voor

leden

Dwingeloo (omg. Assen)

7 Geheime Leer,
studieochtend, Bianca
Kicken

Groningen

12 Lichtfeest

Haarlem

9 Siva Sutra (Taimni), studie
Heeze (bij Eindhoven)

17 De constitutie van de

mens (Alice Bailey),

studiebijeenkomst

Leeuwarden (Drachten)
12 De mens zichtbaar en

onzichtbaar, studie

19 Viering van het Licht

Naarden

11 Het geheim van
zelfrealisatie (Taimni),

lezing, Ronald Engelse

Rotterdam

6 Persoonlijke ontwikkeling

vanuit de principes van de
theosofie, lezing, Ab

Straatman

13 Het meditatiediagram van

Blavatsky, studieavond,

Ineke Vrolijk
20 Lichtfeest



Sutra’s 4.24 – 4.34, hoofd-

stuk IV Vrijheid zonder maat.
Over purusha (de mens,

letterlijk ‘degene die in deze
stad woont’) en prakriti
(natuur, alles wat onderwor-
pen is aan causaliteit). SÀm-
khyakÀrikÀ: Purusha zonder
prakriti is lam, prakriti zonder
purusha is blind. Einstein:
Religie zonder wetenschap is
blind, wetenschap zonder
religie is lam. Sint Augustinus:

Wat we van de natuur weten is
niet alles wat er is in de na-
tuur. Het bovennatuurlijke
kan niet worden onderzocht

en in het westen bestaan er
dan twee opties: geloven of

verwerpen. In India heet dit
het subtiel natuurlijke, deel

van de natuur. God is niet
onderworpen aan causaliteit.

De Waarheid kan tot je neer-
dalen, je kunt er niet naar

zoeken! De ziel is een geïndi-
vidualiseerde purusha. Pau-

lus: Het lichaam is de tempel
van de geest. De geest heeft

het lichaam en niet anders-
om. God schiep de mens uit

klei, daarna blies hij Zijn
adem in de mens en de mens

kwam tot leven.
Sutra 1.48 is de favoriete

sutra van Ravindra: Daar is
inzicht vol orde. Inzicht niet

door kennis, deductie of
generalisatie verworven,
maar door directe waarne-

ming: ongeconditioneerd

denken, niet gebonden aan

tijd, van nature vol orde.

Praktische oefeningen
Het begin van de middagen

werd besteed aan praktische
oefeningen. De eerste oefe-

ning was het maken van een
‘mind map’: Wat komt er in je
hoofd op bij het horen van
deze drie items: tapas (zelf-
discipline), svâdhyâya (studie
van het zelf) en ishvara (on-
derwerping aan God)? Schrijf of
teken dit op een vel papier.
Een volgende opdracht was
het fysiek uitbeelden van

deze drie items, daarna nog
eens te kijken naar je mind

map en eventueel dingen
toevoegen of weghalen. De

mind maps werden daarna
ter inzage neergelegd (alleen

van diegenen, die dat wil-
den). Het was wonderlijk en

boeiend om te zien hoeveel
verschillende vormen en

gedachten dat oplevert! Een
vraag die gesteld werd was:

“Wanneer we groeien, waar-
om zouden we ons dan moe-

ten onderwerpen?” Het ant-
woord hierop was, dat on-

derwerping aan God bete-
kent zich openstellen voor

hogere niveaus, de bereid-

heid tot ontvangen. “Als de

mens één stap in de richting
van Allah zet, zet Allah zeven
stappen in de richting van de

mens”.
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Utrecht
2 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

16 Lichtfeest

Zwolle Lanoe

13 Lichtfeest, thema avond
over licht en duisternis

januari 2012

Amersfoort
16 Bhagavad Gita,

studiemiddag

23 Verticaal bewustzijn en

ademen in Fohat,

meditatieve avond, Guido
Lamot

Amsterdam

14 Het geheim van

Zelfrealisatie, lezing

theosofische
onderwerpen

28 Inleidende theosofie,

gespreksgroep

28 Yoga sutra’s van Patanjali,
groepsstudie

Apeldoorn

12 Leven in verbinding (I. van

Lippe-Biesterfeld),

studieavond

26 Leven in verbinding (I. van
Lippe-Biesterfeld),

studieavond

Arnhem

9 Meditatie met of zonder

methode, lezing, Willem
Philip Waller

16 Meditatie met methode,

oefenavond, Willem Philip

Waller

23 Meditatie zonder
methode, oefenavond,

Willem Philip Waller

30 Ledenvergadering

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.



Nog een oefening: Probeer
de veranderingen gedurende de
dag in niveaus te zien. Op elk
niveau word je getroffen door
verschillende dingen. Ga een
kwartier alleen buiten lopen en
schrijf op wat grote indruk
heeft gemaakt. Oefening: voel
je dat er een reden/doel is voor
je bestaan? Hoe wordt dit doel
gediend door jouw incarnatie in
dit lichaam, op deze plaats, in
deze tijd?

De derde dag maakten we
een meditatieve wandeling

met een ‘leeg hoofd’, zonder
storende gedachten, maar

wel met aandacht: alert en
ontspannen. De wandeling

werd in stilte gemaakt over
het terrein van het ITC. Eerst

naar de plek die ‘de kathe-
draal’ genoemd wordt. De

zon scheen door de ruisende
bomen, waarvan de toppen

elkaar bijna raken waardoor
het gevoel van in een kathe-

draal te staan versterkt
wordt. Daar bleven we een

tijdje in een kring staan. De
eenheid en toegewijde aan-

dacht van de groep en de
bijzondere energie die op

deze plaats aanwezig is,
werden door velen gevoeld.

Sommigen konden ook de
energieën zien. Daarna lie-

pen we naar een volgende
plaats, ‘het elfenweitje’, waar
een andere energie aanwezig

was en stonden we nog een
tijd stil in de Garden of Re-

membrance.
De laatste dag stond in het

teken van aandacht.
Oefening: Samyama is het
tegelijkertijd aanwezig zijn van

dharma, dhÀranÀ en

samÀdhi. Probeer dit te be-
oefenen bij het luisteren naar
de muziek die we gaan horen.
Wat is de kwaliteit van mijn
aandacht? Schrijf voor jezelf op
welke yama’s en niyama’s je
nog moet bestuderen/onder-
zoeken voor jezelf. Zijn er
boeken, mensen en/of oefe-
ningen om me daarbij te hel-
pen? Na het beluisteren van
nog meer muziek werd ons

gevraagd de volgende zaken
te overdenken: wat is mijn
idee van God?; is mijn beeld
van God veranderd sinds mijn
jeugd?; heeft deze verandering
in mijn hoofd plaatsgevonden
of ook op emotioneel vlak?;
heeft mijn mentale verandering
mijn visie op God gewijzigd?

Avondprogramma
’s Avonds werden we ge-

trakteerd op de video Journey
towards oneness, een inter-

view met Ravindra en
Llewellyn Vaughan-Lee, een

soefi sjeik, waarin ook por-
tretten van mensen uit ver-

schillende culturen getoond
werden: een Aboriginal man,

een aartsbisschop uit Equa-
dor en Tibetaanse monniken.

Deze video is op internet te
zien: http://www.linktv.org/

globalspirit/video.
Ook werd er een video

vertoond over de schilderijen

van de Russische schilder,
schrijver, Blavatsky- vertaler

en theosoof Roerich, bege-
leid door prachtige klassieke

muziek.
De laatste avond was een

‘bonte avond’ op z’n theoso-
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Den Haag
14 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

14 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
23 De Geheime Leer,

studiegroep, alleen voor

deelnemers

30 Onze Boeddha is ouder

en kwam uit het westen,
lezing, Henk Blezer

Haarlem

12 Theosofie, cursus, Ronald

Engelse

13 Siva Sutra (Taimni), studie
Heeze (bij Eindhoven)

21 De constitutie van de

mens (Alice Bailey),

studiebijeenkomst

Leeuwarden (Drachten)
9 De mens zichtbaar en

onzichtbaar, studie

23 De mens zichtbaar en
onzichtbaar, studie

Naarden
3 Het geheim van

zelfrealisatie (1-4), studie

17 Het geheim van
zelfrealisatie (5-8), studie

31 Ledenvergadering
Rotterdam

10 Het meditatiediagram van

Blavatsky, studieavond,

Ineke Vrolijk

17 BOTA, builders of the
adytum, lezing, Frank

Tuinstra

24 De gnosis als innerlijke

lering, studieavond,

Ronald Engelse
31 Film

Utrecht

6 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

20 De betekenis van een
mandala, lezing, Marian

van der Horst



fisch, met muziek en voor-

drachten. De echtgenote van
Ravindra, Priscilla Murray,

organiseerde en coördineer-
de het geheel. Overigens

nam zij ook het grootste deel
van de praktische oefeningen

voor haar rekening. De man-
tra van Annie Besant, O ver-
borgen leven, trillend in elk
atoom werd in verschillende

talen uitgesproken, er werd
een Chinees liedje gezongen,

dat ook in het Achterhoeks
voorgedragen werd, het Ave

Maria in het Portugees, de
GÀyatrÁ-mantra in het Sans-

kriet, muziek uit India, ge-

dichten, verhalen door Ra-

vindra, Goethes kleurenleer,
enzovoort enzovoort. Een

prachtige avond met humor
en serieuze onderwerpen, in

eenheid en verbondenheid
gebracht.

Dit verslag is slechts een
deel van hetgeen Ravindra

met ons gedeeld heeft, en
dan te bedenken dat hij

slechts enkele sutra’s be-
handeld heeft! Al met al een

zeer boeiend en levendig
geheel dat wel veel van de

deelnemers vroeg.

Grietje Vijfschaft
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Willy, bedankt!
Dit was de laatste Theosofia
waarvan Willy van Vledder het
zetwerk verzorgde.

Zij werkte 25 jaar voor Theosofia
en heeft deze taak gedurende
lange tijd bijzonder trouw en met

grote nauwgezetheid verricht.

Willy, namens alle leden van de TVN en alle abonnees van
dit blad: REUZE BEDANKT!

NB Vanaf het jaar 2012 zal onze uitgever Richard van Dijk

het zetwerk van dit blad verzorgen.

Els Rijneker, hoofdredacteur en voorzitter TVN.

Zwolle Lanoe
10 Het enneagram, inleiding,

Vick Nieuwenhuis

24 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

februari 2012

Amersfoort

11 De chakra’s als poort naar

de Ziel, lezing, Johan
Pameijer

20 Bhagavad Gita,
studiemiddag

27 Ledenavond

Amsterdam
11 Meditatiediagram van HP

Blavatsky,

ledenbijeenkomst,

Femmie Liezenga

18 Inleidende theosofie,
gespreksgroep

18 Yoga sutra’s van Patanjali,
groepsstudie

Apeldoorn

16 Leven in verbinding (I. van
Lippe-Biesterfeld),

studieavond

Arnhem

6 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

13 De plaats van de mens in

de kosmos vlgs. Gurdjieff,

lezing, Richard Wolking

15 Oude Wijsheid, modern
Inzicht , studie, WP Waller
en W Lammers

20 Persoonlijk groei en

bewustwording vlgs.

Gurdjieff, lezing, Richard

Wolking
27 Freedom from the self, film

Krishnamurti en dialoog,

PJ Swagerman

Den Haag

6 Plato’s filosofie: geheel in
lijn met de theosofie,

lezing, Wim Leys
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11 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

11 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
13 Adyardag, voor leden

20 De yoga soetra’s van

Patanjali, lezing, Coen

Brandt

27 De Geheime Leer,
studiegroep, alleen voor

deelnemers

Haarlem

10 Siva Sutra (Taimni), studie

Heeze (bij Eindhoven)
18 De constitutie van de

mens (Alice Bailey),

studiebijeenkomst

Leeuwarden (Drachten)

6 De mens zichtbaar en
onzichtbaar, studie

20 Gedachtevormen (A.

Besant), studie

Naarden

14 Viering Adyardag
28 Dialoog in de praktijk

Rotterdam

7 De tempelslaap en

sjamanisme, lezing, Aad vd

Wekke
14 Het meditatiediagram van

Blavatsky, studieavond,

Ineke Vrolijk

21 De gnosis als innerlijke

lering, studieavond,
Ronald Engelse

28 “Toestanden na de dood”

uit De Sleutel tot de theo-
sofie, lezing, Els Rijneker

Utrecht
3 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk

17 Nicholas Roerich, lezing,

Nel van Beers

Zwolle Lanoe
14 Dromen, inleiding, Jan

Wibbelink

28 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

Het register van deze jaargang van Theosofia zal worden

opgenomen in het eerste nummer van de volgende jaargang.

Dit is het laatste nummer
van 2011.

Het bestuur van de
Theosofische
Vereniging in
Nederland

en de redactie van
Theosofia

wensen u allen nu alvast
een fijne decembermaand
en alle voorspoed voor

2012!



The Quotable 
Krishnamurti

Compiled by R. Epstein

Quest Books, 2011
ISBN 978 0 8356 0890 9

150 pages
Prijs € 12,50

(…) a deeply moving col-
lection of passages from 

20th century’s most revered 
spiritual teacher.

Centred Self 
Without being self-centred -
Remembering Krishnamurti

Ravi Ravindra

TPH-Adyar, 2010
ISBN 978 8 1705 9519 9

22 pages
Prijs € 2,50

ProcessMind
Arnold Mindell

Quest Books, 2010
ISBN 978 0 8356 0886 2

304 pages incl. index, bibliogra-
phy and glossary. 

Prijs € 16,95

Join Your Mind with the Untapped 
Energies of the Universe for In-
creased Powers of Perception.

The Brightened Mind 
A Simple Guide to Buddhist

Meditation
Ajahn Sumano Bhikkhu

 
Quest Books, 2011

 ISBN 978 0 8356 0899 2
108 pages. Prijs: € 9,50

(…) a spiritual teacher in Tibet, 
Sumano walks the reader 

through the workings of the mind 
and how thought processes often 

affect our experiences.

Illusie en Werkelijkheid 
J.J. van der Leeuw

UTVN 2011; 237 blz., geb.
ISBN 978 90 6175 8006

Incl. biografie. Prijs  € 23,50
 

Een uniek boek over de 
noodzaak van het overwinnen 
van illusies en over de toena-

dering van de werkelijkheid. 
Voor het eerst in Nederlandse 
vertaling. Oorspronkelijke titel:

The Conquest of Illusion.

In Illusie en Werkelijkheid 
houdt J.J. van der Leeuw een 
onvermoeibaar pleidooi voor 
de filosofie van de ervaring. 

Deze filosofie gaat niet uit van 
een theoretisch model van de 

werkelijkheid, maar van het 
subjectieve principe ‘dit heb ik 

gezien, dus weet ik.’

nieuw!nieuw!
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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

Red Shambhala
Andrei Znamenski

Quest Books, 2011
ISBN 978 0 8356 0891 6
296 pages
Price € 16,95

Red Shambhala details the 
zealous Bolshevik commissar 
Gleb Bokii’s and renowned occult 
writer Alexander Barchenko’s 
attempts to use Tibetan Buddhist 
wisdom to conjure a divine era of 
Communism (…).

Su  sm and 
the Way of Blame
Yannis Toussulis 

Quest Books, 2010
ISBN 978 0 8356 0864 0
282 pages incl. index, bibliography 
and glossary; Prijs € 17,95

Su  sm and the Way of Blame is 
for anyone who seeks to become 
more culturally aware of Islam or its 
esoteric aspects.

Russian Magic
Cherry Gilchrist

Quest Books, 2009 
ISBN 978 0 8356 0874 9
188 pages incl. index and bibliography
Price € 16,95

Cherry Gilchrist vividly illustrates 
shamanic practices used in Russia 
today, citing examples of prophecy and 
energy healing. (…) this book brings 
centuries-old myths and 
traditions to life. The Yoga of the Bhagavad Gita

Prem, Sri Krishna

Morning Light Press, 2008
ISBN 978 1 5967 5024 1

276 pages incl. glossary; Prijs € 14,95

Sri Krishna Prem, a Western-born Hindu master, 
opens the practical teaching of the Gita in langu-
age that directly penetrates the intellect and the 

heart of modern readers.

To Be and How to Be
Transforming Your Life through 

Sacred Theatre
Rubin, P.

Quest Books, 2010 
ISBN 978 0 8356 0853 4

288 pages incl. index and bibliography
Prijs € 15,95
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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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