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Glta. - Theorieen om de modus operandi van
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"karma" is steriel en zelfs vol ernstig kwaad. -
De waarheid omtrent karma is mooi en gezond

Newtons drie wetten van beweging en
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dynamiek van karma heeft haar waarde. - Om-
zetting van karma. - Onkruid en graan. - Het
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houden. - De hoedanigheden essentieel voor het
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van karma. - Goede gezindheid van anderen
zet karma om. - Vooruitgang in evolutie brengt
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blijven tot het einde der dagen. - Onbewust
beeld van anderen in het algemeen. - De ge-
varen van een politiek van verzoening. - De vier
vereisten voor het Pad. - De vier vereisten zijn
de vier elementen van succes in een gesublimeer-
de vorm. - De vier hoedanigheden helpen om
ons 105 te maken van karma. - De transformatie
van de staatsman in de Manoe. - De transforma-
tie van de leraar in de Bodhisattva. - De trans-
formatie van de filanthroop in de Meester van
Mededogen. - Losmaking van het leven uit de
fysieke stof. - De vier hoedanigheden worden in
haar volmaaktheid de vier zuilen van Nirvana.

AANHANGSEL: Dl'ie bifzondere voor-
beelden van oorzaak en gevolg in karma



De drie verhandelingen in dit boek werden te
samen gepubliceerd, omdat in aIle drie de na-
druk werd gelegd op de noodzaak om een
diepe studie te maken van Karma, en in het
bijzonder van ieders eigen karma, waarbij men
zijn natuurlijke impulsen nauwkeurig onder-
zoekt en tracht te ontdekken waar zij vandaan
komen. AIleen op deze wijze kunnen wij hopen
dat inzicht in Karma te ontwikkelen, dat ons
in staat stelt ons zelf te bevrijden uit zijn
slavemij.
De eerste twee verhandelingen zijn in hoofd-
zaak herdrukken van twee artikelen welke
onder andere titels zijn verschenen in "The
Theosophist" van februari 1943 en december
1941.De derde verhandeling is tot nu toe nog
niet gepubliceerd. Haar doel is een schets te
geven van de principes der filosofie zoals zij
uiteengezet zijn in mijn boek: "Human Na-
ture", een filosofie welke geen pretentie heeft
nieuw te zijn, maar die integendeel even oud
is als het Arische ras zelf.
In een Aanhangsel heb ik drie interessante
voorbeelden van oorzaak en gevolg onder de
invloed van karma er aan toegevoegd, welke
ik te laat had ontdekt om in de eerste verhan-
deling te doen opnemen, zoals ik had kunnen
doen. Het eerste geval is bijzonder interessant
en verdient nauwkeurige bestudering.

Adyar, mei 1947. A. R.



Bet is een welbekend feit dat woorden van het
ene tijdperk op het andere veranderingen in
hun betekenis ondergaan, en vaak worden in
de geschiedenis van een woord resten van
volkshistorie vermengd, kleine weerspiegelin-
gen van overigens vergeten daden van het ver-
leden, welke in het algemeen interessant en
sams fascinerend zijn. Het woord "lommerd"
(pandjeshuis) bijvoorbeeld is louter een variant
op "Lombard" en heeft een bijzondere historie.
In de Middeleeuwen hadden de Lombardiers
zich als bankiers in Landen gevestigd - zoals
zij oak in andere delen van Europa hadden
gedaan - en wel in de straat welke nag steeds
hun naam draagt; later werd het bankwezen
gecombineerd met het bedrijf van een pandjes-
huis, en zo was het een lichte overgang naar
elke verzameling van oude en slecht gesor-
teerde voorwerpen, die niet meer in gebruik
waren, en naar elke opslagplaats van wat nu
"rommel" wordt genoemd.
Elke bestudeerder van Shakespeare kent de
veranderingen welke zulke woorden als "nice"
en "quaint" (zonderling) hebben ondergaan.
Deze twee woorden hebben een ontwikkeling
gehad elk in tegengestelde richting; het eerste



De oorspronkelijke betekenis van
het woord "Karma"

wordt slechts voor datgene gebruikt dat wij
uit natuurlijke aandrang doen. Met andere
woorden, iemands karma is de som van zijn
gewoonten, neigingen, bijzondere manieren en
eigenaardigheden, zoals zij tot uiting komen in
wat men doet. Een collectieve eenheid van
welk soort dan ook, een familie, een sociale
klasse, een secte, een ras, heeft zijn eigen col-
lectief karma, d.w.z. een hoeveelheid gewoon-
ten en neigingen welke aan alle leden van die
eenheid gemeen zijn. Maar, afgescheiden van
het collectieve karma dat men met andere
leden van die eenheid, waartoe men behoort,
deelt, is er natuurlijk iemands persoonlijk en
individueel karma, iemands eigenaardigheden,
welke een onuitwisbare weergave zijn van zijn
verleden. Karma, alle karma, komt uit het ver-
leden, dat men duidelijk daarin kan zien en
waaraan het zijn dynamische kracht ontleent.
Ge ontmoet een persoon voor de eerste keer
en binnen het half uur, zonder dat hij een
woord uit over zijn vroeger leven, kunt ge
vaak, naar zijn manieren en eigenaaardigheden
te oordelen, vrij aardig een goed deel van die
historie zien.
Maar karma heeft niet alleen, en in geen ge-
val hoofdzakelijk, met iemands verleden in dit
leven te maken. Karma komt voort uit en is een
uitdrukking van iemands gehele verleden. Wij
nemen ons karma, onze bijzondere aard, ons
karakter met ons mee van leven tot leven. Dit
is het "voortdurend voortrollen" van karma,
dat gedreven wordt door zijn eigen stuwkracht.

was iets minderwaardigs en werd iets dat juist
goed was; het tweede ontwikkelde zich juist
andersom. Vaak krijgen woorden in de loop
van tijd een betekenis welke volkomen tegen-
gesteld is aan die, welke zij eens hadden.
Voorbeelden hiervan zijn ook in de Franse taal
aanwezig.

Maar terwijl andere woorden slechts brokstuk-
ken hebben van een ongewone geschiedenis,
wordt in het levensverhaal van het woord
"karma" en zijn veranderingen-in-betekenis
het belangrijkste deel van de historie van een
gehele natie beschreven.
De oorspronkelijke en juiste Vendantijnse be-
tekenis van het woord "karma" wordt in de
Niralamba Upanishad, welke op dit gebied een
volkomen duidelijke uitspraak geeft, aldus be-
schreven:

Wat is Karma?
Karma is alleen die handeling welke door
de organen wordt ver1"icht en aan het
Atma toegeschreven als: "IK handel".
De Bhagavad Gita zegt:
"Alle karma ontstaat door de kracht del'
natuur. H et zelf, misleid door zelf zucht,
denkt: "Ik ben degeen, die lumdelt."
(III, 27)

Karma betekent "handeling", "doen", maar het



Oorsprong der vier kasten

Welnu, het was het doel van de Hindoe-wijzen
om te ontdekken hoe wij het best meesters van
ons eigen karma kunnen worden, hoe wij be-
vrljd kunnen worden van de "slavernij van
karma" en ophouden slaven te zijn van ge-
woonte en instinct. Ze maakten een diepgaande
studie van het onderwerp en bevonden dat er
vele methoden waren voor dit doel, en dat die
methode welke het meest voor iemand geschikt
was, afhing van zijn aard en speciale vaardig-
heden of bekwaamheden. De methode welke
het meest geschikt was voor iemand, die een
sterk intellect had, werd minder geschikt ge-
acht, wiens bizondere kwaliteiten die van het
hart waren en geen scherp verstand bezat.
Zij vonden dat, de mensheid globaal genomen
in vier groepen, de vier kasten, kon worden
verdeeld.

"De vier kasten waren door mij geschapen
in overeenstemming met de verschillende
bekwaamheden en karma's."

(Bhagavad Gita, IV, 13.)
Misschien zou men geneigd zijn karma's te
stellen boven bekwaamheden, omdat deze bij-
zondere eigenschappen groeien met iemands
karma. Men heeft bijv. de neiging om een intel-
lectuele drang te volgen, en dat ontwikkelt
uiteraard iemands intellect; de natuurlijke
eigenschap van een ander is de neiging tot
activiteit welke wilskracht eist, en als gevolg

daarvan ontwikkelt hij een sterke wil.
Maar het omgekeerde is eveneens waar. Indien
iemands bekwaamheden intellectueel zijn,
doen zij iemand neigen tot activiteiten van
intellectuele aard; indien het in wilskracht ligt,
neigt hij tot activiteiten, waarin die eigenschap
het best tot uiting komt.
Zo ziet men dat karma en bekwaamheid onder-
ling afhankelijk zijn.

Kasten oorspronkelijk naar verdi ensten
of bekwaamheid

Het eerste doel van de instelling der vier kas-
ten was bijna zeker cultureel, daar zij zodanig
waren gemaakt dat de ontwikkeling van iedere
persoon zou kunnen verlopen langs lijnen welke
voor hem het meest geschikt zijn. Maar zij
leende zich ook tot andere doeleinden - vol-
gens beroepen; de verdeling der beroepen vol-
<renshet in<reboren karma en de bekwaam-
heden der ~ensen. Er is geen twijfel aan dat
het systeem groeide uit een zeer klein begin
en dat het gedurende zijn bloeitijd, welke ge-
weest moet zijn v66rdat de Ariers over de
vlakten van India neerdaalden,. geen groter
deel van de bevolking omvatte dan tegenwoor-
dig door academisch gevormde leden van een
moderne beschaafde staat wordt gevormd. En
het is volkomen zeker dat oorspronkelijk en
zolang het systeem nog altijd een gezonde en
levengevende instelling was, de vier kasten
selectief waren.



Dat wil zeggen: iedere persoon werd in zijn
eigen kaste geplaatst nadat besloten was, welke
zijn aangeboren karma en bekwaamheden wa-
ren, die hij met zich uit zijn verleden had mee-
gebracht. Over aIle oude geschriften zijn vele
teksten verspreid, die verklaren dat de kaste
van een persoon werd bepaald door zijn karma.
De lain Sutra's bijv. zeiden:

Door iemands karma wordt men een
Brahmalla, of een Kshattriya, of een Vais-
hya of Shudra."

Uttaradhyana - XXV, 33.

andere kasten. Het principe dat hier geldt, kan
eenvoudig als voIgt worden aangegeven: zij,
die bizondere intellectuele vermogens bezaten,
werden in de Brahmanen-kaste geplaatst. In
de Bhagavad Gita, XVIII, 42, worden de
Brahmaanse karma's genoemd: "geboren llaar
hun eigen aara'; en de belangrijkste er van, de
fundamentele karma's del' Brahmanen, zijn die
welke in verb and met elkaar staan, n.l, die van
Kennis en Wijsheid, en degenen bij wie deze
eigenschappen de belangrijkste karaktertrek-
ken waren, werden in de Brahmanen-kaste ge-
plaatst.
Nu is het duidelijk dat hoe spoediger met
zekerheid wordt vastgesteld tot welke bijzon-
dere groep of kaste men behoort, des te betel'
het is. De grote Brahmanen, de eersten in de
groep en degenen, die werkelijk die naam ver-
dienden en aan wier diepe wijsheid de instel-
ling van het vierkastenstelsel te wijten was,
vonden een middel om zodra een kind geboren
was, vast te stellen langs welke lijnen het zich
waarschijnlijk zou ontwikkelen en welke zijn
huidige nog niet ontloken karma's en be-
kwaamheden waren. Zij konden inderdaad in
de tijdskiemen zien en zeggen welke graan-
korrel zou groeien en welke niet. Het is moge-
lijk dat zij dit deden door het gebruik van
occulte vermogens. Maar er zullen vele Brah-
manen zijn geweest, die niet zulke krachten
hadden ontwikkeld, en het schijnt mij waar-
schijnlijk toe dat het middel, dat deze mensen
geleerd werd te gebruiken om uit te maken

De indeling in kasten

De volgende vragen liggen voor de hand;
Indien de mensen in hun kasten waren mge-
deeld in overeenstemming met hun respect~~-
velijke karma's, wie was dan v~rantwoordehJk
voor de indeling? En welke rruddelen beston-
den er om met zekerheid uit te maken tot
welke kaste een persoon werkelijk behoorde?
Laat ons de tweede vraag eerst nemen. Men
kan het boeiende onderwerp dat de beginselen
behandelt welke degenen, die hebben te ~e-
slissen tot welke kaste iemand behoort, hler
slechts even aanroeren. Het zou een heel boek
vereisen om het ondel'werp grondig te bespre-
ken. Het is voor ons huidig ondel'werp vol-
doende om de werkwijze ten aanzien van elm
kaste, n.l, die del' Bl'ahmanen, te beschl'ijven,
en dit zal dienen tel' illustratie voor de drie



tot welke kaste een pasgeboren zou behoren,
Astrologie was. Tot op de huidige dag wordt
de horoscoop van ieder Hindoe-kind gemaakt
zodra het geboren is. Maar deze gewoonte
wordt nu gevolgd met het zeer twijfelachtig
doel om in de toekomst te zien.
Men moet toegeven dat de wetenschappelijke
basis van Astrologie geheel verloren is gegaan,
en wat eens wetenschap schoon te zijn, is nu
gissingswerk. Het is alsof de basis van loga-
rithmentafels in het [ewone gebruik onder
wiskundigen verloren is gegaan, terwijl de
tafels zijn gebleven, en dat zij, die ze gebruik-
ten, niet wisten hoe men tot die tafels is gc-
komen en er niet zeker van waren hoe zij moe-
ten worden gebruikt.
Het zou nauwelijks te verwonderen zijn, indien
men bij het gebruik er van onbetrouwbare
resultaten zou krijgen. Astrologie zal alleen
dan weer een wetenschap worden, indien men
haar wetenschappelijke basis opnieuw ontdekt
en men aIle huidige astrologische kennis uit
het menselijk geheugen heeft weggevaagd.
Dan pas is het mogelijk van de grond af alles
weer opnieuw op te bouwen, op dezelfde wijze
als het voor een wiskundige mogelijk is met
slechts een potlood en een voorraad wit papier
de logarithmentafels opnieuw te berekenen.
Er is geen twijfel aan dat de oorspronkelijke
bedoeling van het trekken van een horoscoop
van een kind was om zijn karma vast te stellen,
het karakter dat hij uit het verleden met zich
had meegebracht, en om te bepalen hoe zijn

opvoeding moest zijn en voor welk beroep hij
het meest geschikt zou zijn. Dit is het nuttigste
doel van het trekken van een horoscoop. Het
gebruik hiervan om te trachten iemands toe-
komst te voorspeIlen, betekent een rnisbruik
van de wetenschap, dat slechts kan leiden tot
haar verval, een lot dat zij thans reeds onder-
gaat. Aangezien de beoefening van de ware
wetenschap en kunst del' Astrologie intellec-
tuele vermogens van de hoogste orde vereist,
vielen het trekken van horoscopen en de pIaat-
sing del' mensen in hun verschillende kasten op
natuurlijke wijze toe aan de Brahmanen, die in
dit opzicht en op andere wijzen vertegenwoor-
digers waren van de grote beschaving van
Aryavarta. Zij hadden grote verantwoordelijk-
heden, maar genoten ook bijzondere voorrech-
ten en bevoegdheden.

De kasten worden erfelijk

Het is gemakkelijk te begrijpen, dat zij in ver-
leiding kwamen om dezelfde voorrechten en
macht voor hun kinderen te verzekeren door
hen Brahmanen te maken, zelfs indien het
karma, dat zij uit het verleden met zich hadden
meegebracht, hen geen recht gaven op die titel
of bekwaamheid dam'voor. Ongetwijfeld weer-
stonden zij eeuwenlang de verleiding, daartoe
gebracht uit achting voor hun vertrouwens-
positie, welke zij bezaten bij hun eigen kaste.
Maar in de loop del' tijden begon men hiervan
af te dwalen en deze afdwalingen werden



steeds meer algemeen, waardoor in de Brahma-
nengroep mannen kwamen, die van intellect en
wijsheid verstoken waren en die in de kaste
werden binnengesmokkeld, alleen maar omdat
zij zonen van hun vaders waren. Met de toe-
neming van het aantal van zulke pseudo-
Brahmanen werd de neiging om de kaste erfe-
lijk te maken meer en meer algemeen totdat in
de loop der tijden zijn erfelijk karakter abso-
luut en star werd vastgesteld. Tegelijkertijd
werden de andere kasten om soortgelijke rede-
nen ook erfelijk.
Maar het kwaad dat aan een sociaal systeem
vast zit, dat het gezag in een staat door erfe-
lijke rechten voorbehoudt voor de een of an-
dere bijzondere kaste, ongeacht of de leden er
geschikt voor zijn van nature dat gezag uit te
oefenen, kwam in India spoedig genoeg aan
het licht. India bevond zich definitief in de
neergaande lijn.

De Heer Boeddha verwerpt het erfelijk
beginsel in de kaste

Toen de Heer Boeddha kwam, wees hij op de
gebreken van het bestaande systeem en ver-
klaarde bij herhaling dat het niet '5 mensen
geboorte, maar zijn karma was, dat bepaalde
of hij een Brahmaan was of niet.

"Gedurende lange titd werden de inzich-
ten van de onwetenden aangenomen; de
onwetenden zeggen qns dat iemand Brah-

maan is door geboorte. Niet door geboorte
is men Brahmaan, noch door geboorte is
men geen Brahmaan; men is Brahmaan
door karma; men is door karma niet-Brah-
moon."

(Sutta Nipata, Vasethasutta)

In bijna dezelfde woorden zeide Hij dus dat
een mens geen Brahmaan is, louter omdat hij
de zoon van zijn vader is.

"Een man wordt niet een Brahmaan door
zitn gevlochten haar, door zitn familie, of
door geboorte. Ik noem een man niet een
Brahmaan wegens zitn afkomst of door
zitn moeder."

Dhammapada - XXVI, 393, 396.

Het gehele systeem van erfelijke kasten, in
het bijzonder van een Brahmanenkaste, die ge-
zag bezaten, alleen omdat zij er recht op zou-
den hebben, was een vloek voor het grote
"Licht van Azie" en hij streefde er voortdurend
naar het af te schaff en. En inderdaad schenen
zijn pogingen toen enig succes te hebben ge-
had.

Waarheid legt bet af tegengevestigde
be1angen

Maar het virus van het Brahmanisme was niet
uitgeroeid. De Brahmanen wilden geen at-
scheid nemen van het gezag waartoe zij op on-



prettige wijze waren gekomen en in een zeker
tijdsverloop herstelden zij hun macht, en het
was het Boeddhisme dat uit het land van zijn
geboorte werd weggevaagd. Het volmaakte
licht van die grote godsdienst, welke "ontdaan
van ziin biigeloof eeuwige waarheid is", zoals
de Mahachohan heeft gezegd, werd uitgedoofd
in het land waar het voor de eerste maal in
de wereld straalde. Brieven v. d. Meesters v.
Wijheid - Ie serie, bIz. 3.)

hun huidige positie verzekerden, aarzelden niet
om de betekenis van het woord "karma" te
vervalsen ten einde hun positie te kunnen be-
houden. "Karma", legden zij uit, "was wat
iemand door zijn handelingen in het verleden
had verdiend," en men was een Brahmaan (of
iets andel's) omdat iemands daden in het ver-
leden hem dat bepaalde lot heeft gebracht.
Deze betekenis van het woord "karma" kon
zodanig worden vervormd dat het in deze tek-
sten paste, ook in die waarin gezegd werd dat
karma de oorzaak van lijden was. Maar het
maakte dat een groot aantal andere passages
waarin het woord voorkwam, onzin werd.Er bleef echter een kern over. De Brahmanen

kunnen de leringen van de Boeddha hebben
verdrongen, waarbij zonder enige twijfel werd
verklaard dat geboorte en familie geen reden
waren dat iemand een Brahmaan zou zijn.
Maar in hun eigen Hindoe-geschriften, in het
bijzonder in de wel bekende Bhagavad Gita,
werd vast gesteld dat het iemands karma was,
dat bepaalde of men Brahmaan, een Kshat-
triya, Vaishya of Shudra was. Er werd niet ge-
zegd dat men niet geschikt was voor een
Brahmaanse positie door geboorte - dat is
waar, maar de eenvoudige reden hiervoor was
dat in de tijd waarop deze geschriften geschre-
yen werden, het erfelijkheidsprincipe nog niet
bestond. Maar wel werd bepaald dat het
iemands karma was, dat zijn kaste vaststelde.
Er moest iets in dit opzicht worden gedaan.
En de Brahmanen, wier voorouders door hun
schending van een heilig vertrouwen zich van

Het verval dat met de instelling van het erfe-
lijkheidsbegins~l in het kaste-systeem was in-
getreden, werd verergerd door de verminking
van Hindoe-Ieringen en de hieruit ontstane
verwarring in de Hindoefilosofie, welker ver-
tolkers juist deze erfelijke vertegenwoordigers
waren van de Arische wijsbegeerte.
Men zocht een weg uit de verwarring door het
het woord "karma" zeer ruim van betekenis te
nemen, een soort blanco cheque waaraan men
elke waarde kon hechten voor sommige bijzon-
dere passages. Het is in deze vervallen vorm
waarin de leer van "karma" tot op de huidige
dag bestaat. En het is deze vervalste leer van
karma welke theosofen in alle vertrouwen op
het Brahmanisme hebben overgenomen en

II



trachten over de wereld te verspreiden. Zoals
de heel' J. Ramsperger in "The Canadian
Theosophist" (juni 1941, bIz. 121) schreef:

"De theorie van karma is een van de be-
lang'l'ijkste concepten van de Theosofische
stellingen, maar het is ook het meest mis-
verstane en verprutste deel van de lerin-
gen. De belangriikste oorzaak hiervan is
deze, dat het door theosofen bii1W geheel
is overgenomen van de lIindoes en Brah-
manen. Dat de Hindoes en Bmhmanen de
theorie op zulk een wiize verklaarden dat
het hen in staat stelde hun eigen persoon-
liike en kaste-belangen te venledigen, is
duideliik."

Dr. Besants behandeling van "karma"
in de Gita

Het was niet aan Dr. Besants aandacht ont-
snapt dat de betekenis in 't algemeen en door
theosofen aan het woord "karma" gehecht, niet
zou kunnen worden aangepast aan de grote
meerderheid van passages in de "Gita" waarin
het voorkwam. Het is veelbetekenend dat in
haar vertaling van dat weergaloze werk - ter-
wijl zij andere woorden in nun Sanskrit-vorm
gebruikte, woorden zoals Sankhya, Yoga, Maya,
Atma, Mahatma, Adhyatma, Omkara, Purusha,
Pitris, Sattva, Rajas, Tamas - zij yond dat zij
het woord "karma" niet zo maar kon laten staan
en het door een of ander Engels woord heeft
weergegeven.

Men zal zeggen dat deze Sanskrit-woorden
iedereen duidelijk zijn en niet behoeven te
worden vertaald,; dat zij bovendien geen ware
Engelse (of andere Westerse) aequivalenten
hebben. Maar dat geldt ook voor "karma". In
feite is er geen Sanskrit-woord dat meer alge-
meen in gebruik is bij theosofen dan "karma".
Indien zij het waarlijk begrepen, zou er geen
behoefte aan bestaan er een Engels woord
voor in de plaats te stellen. Maar zij yond dat
het woord niet de betekenis moet hebben,
welke het gekregen heeft van het Brahmanisme
en van de Theosofie en daarom gaf zij het
weer door woorden zoals "plicht", "verplich-
ting", werken", enz. Het was duidelijk dat in
de betrokken passages het woord "karma" ge-
bruikt werd in verband met hetgeen de per-
soon zelf doet en niet - zoals "karma" nu zou
moeten betekenen - de dingen omvattend
welke hem overkomen.
Bijvoorbeeld, ~r is gezegd:

,.Landbouw, veeteelt en handel ziin het
karma van de Vaishya, voortgekomen uit
ziin eigen aard."

De betekenis moest duidelijk genoeg zijn:
ieder wiens karma en natuurlijke neigingen uit
enkele van deze activiteiten bestaan, is van
nature een Vaishya en komt automatisch in die
kaste.
Zelfs het gebruik van het woord "handeling"



als een weergave van "karma" laat in het alge-
meen de betekenis van de passage in het dms-
ter, indien het er al geen nonsens van maakt.
De uitdrukkingen "gebondenheid aan karma"
en "vrijheid van karma" zijn duidelijk genoeg,
wanneer men begrijpt dat karma alleen die
handeling betekent, welke uit een innerlijke
impuls en uit het verleden voortkomt en dat
gebondenheid aan karma niets meer of min-
der betekent dan dat men een slaaf is van zijn
impulsen, hartstochten, en dat vrijheid van
karma betekent bevrijding van zulk een sla-
vernij. Maar wanneer in de plaats daarvan de
uitdrukkingen "gehechtheid aan handeling" en
"vrijheid van handeling" worden gebruikt,
blijft men in raadsels gehuld ju~stomtrent dat-
gene waarvan men denkt dat men het zou be-
grijpen.

Theorieen werden geopperd welke de modus
operandi van "karma" (in de vervalste beteke-
nis van het woord) trachten te beschrijven.
Maar al zulke theorieen zijn louter fantasie.
En zij moeten dat noodzakelijkerwijze ook zijn.
Om de eenvoudige reden dat de "wet" welke
zij bedoelt te interpreteren, zelf niet bestu-
deerd is. Het is op zich zelf slechts een theorie.
Geen enkel concreet voorbeeld van een "kar-
misch gevolg" werd tot aan zijn oorzaak nage-
speurd zonder twijfel te laten over het verband
tussen beide.

De geschiedenis der wetenschap vloeit over
van theorieen welke er naar streven natuurlijke
verschijnselen te verklaren, en die, nadat zij
voor een hjd aanvaard waren, later bleken fout
te zijn. Maar de feiten zelf, waarvan zij bleken
de raison d'etre te geven, stonden vast en lieten
goon twijfel over. Wanneer sterrenkundigen
v66r de hjd van Newton theorieen ontwikkel-
den om een verklaring te geven voor het feit
dat de planeten rondom de zon cirkelden, en
de satellieten rond hun respectievelijke pla-
neten, stond dit feit op zich zelf vast. De be-
wegingen van de planeten en hun satellieten
konden worden waargenomen en hun snelhe-
den en richtingen berekend. Inderdaad New-
ton, uit een studie van de snelheid van bewe-
ging van de Maan en de ontdekking dat de
snelheid waarmede zij naar de Aarde "valt"
nauwkeurig overeenstemt met dezelfde wet
welke de snelheid bepaalt, waarmede een appel
op de grond valt, tot de grote waarheid dat het
de zwaartekracht is, welke het zonnestelsel bij
elkaar houdt.
Maar zij, die pretenderen de reden te kunnen
geven 'voor de "wet van karma" hebben niet
zulke waarneembare feiten waarop men wer-
ken kan.

De verminkte leer van "karma" is, als aIle valse
leersteIlingen, volkomen steriel. Zelfs indien
zij waar was, zou de kennis ervan volkomen



nutteloos zijn totdat het mo&elijk zou zijn van
elk verschijnsel, dat "karma' heet, de sporen
tot zijn bron na te gaan. Kijk bijv. naar het
volgende:

"Grady K. bevond zich om 2.00 v.m. op
weg naar huis. Hi; was in de wolken om-
dat zi;n meis;e er juist in had toegestemd
hem te trouwen. Hi; wist dat hi; te snel
reed, maar hi; voelde ook dat hi; snel reed;
in feite vloog hij over de weg. Vernwede-
lijk reed hi; bi;na 100 km per uur toen hi;
op de melkwagen botste. De bestuurder
ervan werd gedood. Grady bleef onge-
deerd."

Men zal zeggen dat het het "karma" van de
bestuurder was, dat Grady op de wagen zou
botsen en hem doden. Maar hoe kan redelijker-
wijs gesproken het feit van de uitzinnige
vreugae en het woeste rijden van Grady, het
gevoIg zijn van iets dat het ongelukkige slacht-
offer van zijn woestheid in een vorig leven had
gedaan? En wat voor nut heeft het te zeggen,
dat het het "karma" van laatstgenoemde was,
indien men het feit niet tot aan zijn oorzaak
kon naspeuren en aantonen dat het het natuur-
lijk gevolg van die oorzaak was? Indien het
mogelijk was karma tot zijn oorzaak na te gaan
en zo met zekerheid en nauwkeurigheid te
voorzien wat het "karmisch gevolg" zou zijn
van enige handeling, zouden wij weten welke

claden te vermijden en welke wij moesten doen.
Maar dat heeft men voor geen enkel geval van
karma op zulk een wijze kunnen doen, dat het
overtuigend is.

Maar de populaire leer van karma is niet alleen
l1utteloos. Het is zelfs erger. Ret kan leiden
tot, en heeft zelfs geleid tot leringen, welke
positief gevaarlijk zijn. Leringen welke volgen
uit de voornaamste stelling door een proces van
redenering dat volkomen lagisch is.
Indien het waar is dat niets u kan overkomen,
dat niet het gevolg is van de "werking van
natuurlijke wetten", van iets dat gij in het ver-
leden hebt gedaan, dan is het duidelijk dat er
een zekere hoeveelheid - niet meer, niet min-
der - is van "slecht karma", dat u kan over-
komen en ook een zekere hoeveelheid van
"gaed karma". Al dit "slechte karma" moet dan
vandaag of morgen komen. Dit geloof brengt
een fatalistische hauding vaort en een gevoel
van hulpeloosheid, wanneer men door allerlei
soorten van kwaad wordt avervallen; het geeft
een houding van slapte. Waarom te trachten
iets tegen te gaan als het tach moet gebeuren?
Het produceert niet alleen dit gevoel van hul-
peloosheid ten aanzien van onze eigen tegen-
spoed, maar oak onverschilligheid ten opzichte
van de tegenslagen van anderen. Zaals mr.
Ramsperger zegt:
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"Het was een wellwrne ve1'Ontschuldiging
om onverschillig te zifn tegenover de toe-
standen van de armere klassen door hun
te vertellen dai het hun karma was arm te
zifn," of dat "zif het verdiend hadden."

Er zijn sommigen, die zelfs de neiging hadden
om tegenspoed te verwelkomen, wanneer het
tot hen zou komen, menende dat zij er over-
heen zouden komen en ermee afrekenen: "het
afwerken van hun slecht karma".
Maar wij hebben nog niet het toppunt van
absurditeit bereikt. In aIle ernst wordt de lering
gegeven dat wij niet moeten wachten dat de
tegenspoed op onze weg zal komen, maar wij
moeten het juist naar ons toetrekken, in de ver-
onderstelling dat elk deel van "slecht karma",
dat iemand ondergaat, het aantal strepen van
onze kerfstok vermindert.
Kan er een lering zijn schadelijker dan deze?
Onnodig te zeggen dat het al te absurd is om
het emstig op te nemen. Er is geen lering zo
dwaas of er zullen altijd mensen gevonden wor-
den, met meer vuur dan gezond verstand, die
het zullen geloven en er zelfs naar zullen han-
delen. Er zijn inderdaad vele mensen in India
te vinden, hoofdzakelijk rondom de geheiligde
plaatsen, die zeer bepaald leed tot zich trek-
ken; mannen, die een arm hoog houden totdat
deze verschrompelt, of een vuist dicht klem-
men totdat de nagels in de palm groeien, of
zich onderwerpen aan allerlei sOOl1:enpijnen
of verrninking, menende dat zij daardoor hun

"slecht karma kunnen uitwerken."
Dit idee van een "kerfstok van slecht karma"
doet een volkomen ijdele hoop in de geesten
van zijn aanhangers ontstaan, de hoop dat er
een tijd zal komen dat geen verdere tegenslag
van wat dan ook, hen kan overvallen. Zij hou-
den geen rekening met de belangrijkste waar-
heid: dat lijden niet ligt in het verschijnsel op
zich zelf, maar in de persoon, die het voelt. In
plaats van hun energie te wijden aan de trai-
ning van zich zelf op zodanige wijze dat men
immuun is tegen pijn, of althans er minder aan
onderworpen is, verspillen zij hun inspanning
aan het "uitwerken van hun slecht karma."
Er is slechts een weg om u zelf volkomen veilig
te stellen tegen de gebeurtenissen in uw leven,
welke gij niet wenst te ondergaan, en dat is
verlost te raken van elke karmische aandrang
om al of niet in dit leven terug te keren - of
in Nirvana te blijven.

De werkelijkheid omtrent karma is
mooi en goed

De werkelijkheid omtrent karma is iets dat
goed en mooi is, zoals duidelijk blijkt uit een
brief van de Meester K. H., welke dr. Besant
·aanhaalt in haar boekje over "Karma".

"Elke gedachte van de mens, welke zich
verder ontwikkelt, gaat over in de inner-
lifke wereld en wordt een actieve entiteit
door als het ware zich verdichtend, zich te



verbinden met een elementaal, d.w.z. met
een van de half-intelligente kmchten van
de natuurrijken. Het blijft Leven als een
actieve intelligentie - een creatuur van
het verstand - voor een langere of kortere
periode, overeenkomende met de 001'-

spronkelijke intensiteit van de kracht der
gedachte, welke het voortbracht. Zo wordt
een goede gedachte als een actieve, wel-
dadige kracht voortgezet, een slechte ge-
dachte als een kwaae demon. En zo is de
mens voortdurend bezig zich op zijn reis
door de ruimte te doen vergezellen met
eigen-geschapen beelden, met de nakome-
lingschap van zijn fantasieen, verlangens,
impulsen en hartstochten; een stroom, die
op elk sensitief en nerveus organisme, dat
er mee in aanraking komt, op een dyna-
mische wijze i1l!Werkt.De Boeddhist noemt
dit zijn "skanda" (», de Hindoe geeft het
de naam "karma'. De Adept ontwikkelt
deze vormen bewust; andere mensen wer-
pen ze onbewust af."

Laten wij een of twee voorbeelden nemen am
te zien wat dit te betekenen heeft.
Een persoon "A" ziet de ongelukkige toestand
van een ander en er komt bij hem een gevoel
van sympathie op en een verlangen om iets te
doen om de omstandigheden van die andere te
verbeteren. Roewel hij in de eerste tijd er niets
aan doet, wordt die gedachte een kracht welke
later door soortgelijke gedachten versterkt, zo'n
stuwende kracht wordt, dat hij er toe gedron-
gen wordt iets te doen tot verlichting van de
tegenspoed van de ongelukkige.
Het zelfde verschijnsel van tegenspoed van een
ander zou bij "B" een gevoel van afkeer en
dergelijke gevoelens opwekken. Deze laten
bepaalde sporen achter waaruit een kracht
groeit, welke hem dwingt tot een of andere
daad jegens die ander, welke nauwelijks hu-
maan kan worden genoemd. Maar wat hij oak
doet, dat is zijn karma, evenals het A's karma
is am de tegenspoed van de ander te verlichten.
Ret karma van iemand is dat men gedrongen
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secundaire betekenis van "skandha" is de verzameling
van al die dingen, die een individu vormen, of zoals
de Meester K.H. het stelt "die de fysieke en mentale
individualiteit vormen en samensteHen welke wij de
mens noemen. (Brieven van de Meester van Wijsheid,
pag.3)
Vergelijk dit met !Ie wortelbetekenis van het woord
"karakter", dat in het originele Grieks een "stempel
of zegel" is, iets dat een bepaalde vorm heeft, die het
aHe dingen welke er uit voortkomen, geeft, de "vor-
men", vermeld in de laatste passage.

0) Het woord "skandha" is afkomstig van een wortel
welke "ascend" - "stijging" betekent, en het heeft een
nauwe en herkenbare relatie met het voorlaatste woord.
Het sloeg oorspronkelijk op de starn - het stijgend ge-
deelte van een boom. De starn is de basis waaruit de
takken te voorschijn komen en hun bijzondere vorm en
natuur aannemen, een vrij duidelijk beeld vergeleken
met het karakter van een persoon, waaruit zijn ge-
dachten, verlangens en handelingen voortkomen en
hun bijzondere aard en vorm aannemen. Zulk een



wordt iets te doen door de kracht van zijn
fantasieen, begeerten, impulsen en hartstoch-
ten van het verleden.
Deze kracht wordt in het algemeen vergeleken
met een rollend wiel of met de draaiende
schijf van een pottenbakker, maa~ de Meester
vergelijkt het hier met de dynamlsche stroom
van een rivier.
De dynamische intensiteit van zulk een kracht,
in goede of kwade zin, afkomstig uit het ver-
leden, hangt af van de sterkte van de gedach-
ten of gevoelens waaruit zij voortkomt. Men
moet begrijpen dat het niet alleen gedachten
zijn welke niet door de daad worden gevolgd,
die die krachten in beweging brengen, maar
ook meer speciaal die, welke wel gepaard gaan
met handeling.
Het is op deze wijze dat al die krachten wer-
den voortgebracht, welke wij uit het verleden
meebrengen en die ons karma in het heden
vormen. En elk van die gedachten, die volgens
haar dynamische.intensiteit (waarnaa~,ik steeds
verwezen heb III "Human Nature als de
kracht, de impuls, de macht, enz. van "Karma")
niet alleen onze handelingen in het heden rege-
ren maar ook invloed hebben op elk gevoelig
of ~erveus organisme dat er mee in aanraking
komt. Ik heb een heel hoofdstuk in "Human
Nature" aan dit aspect van Karma gewijd en
noemde het The Infectiousness of Karma" =
"De besmett~lijkheid van Karma". .
Welnu, deze krachten, neigingen, lmpulsen,
enz. welke wij in onze aard vinden, kunnen

onderzocht en tot aan hun bronnen worden na-
gespeurd, zoals ik in de eerste helft van "H~-
man Nature" heb aangetoond. Uit een studw
hiervan zijn wij in staat te voorzien welke in-
vloed onze gedachten, gevoelens en handelin-
gen in de tegenwoordige tijd zouden kunne~
hebben op ons gedrag in de toekomst. WI)
kunnen daardoor, indien wij de nodige moeite
willen doen, ons zelf trainen om die krachten
uit het verleden te beheersen en onze gedach-
ten, gevoelens en handelingen in het heden zo
vervormen, dat de krachten die wij met ons
mee zullen nemen in de toekomst - ons karma
in de komende tijden - goed en schoon zullen
zijn. Dit is het juist wat de Adepten geleerd
hebben te doen, zoals in het laatste gedeelte
van de aanhaling hierboven werd aangetoond.
Hoe wij het moeten doen om dit voor ons zelf
te bereiken, is een probleem waaraan de twee-
de helft van "Human Nature" is gewijd.
Men zal zien dat een voorafgaande studie,
waaraan men zich niet kan onttrekken, ons in
staat stelt ons karma te beschouwen en te ont-
dekken, waarvan onze natuurlijke en bijzon-
dere impulsen vandaan komen en waarheen zij
ons waarschijnlijk zullen leiden, indien men ze
toestaat zich uit te drukken in daden.
AIleen door dit te leren en verder door elke
stap die we doen, te beschouwen en elke han-
deling met ~e grootste voorzichtigheid te ver-
richten, leren wij deze vormen bewust te ont·
wikkelen.
Daarom: let op uw Karma!



NEWTONS DRIE WETTEN VAN
BEWEGING TOEGEPAST

OP KARMA

De Wet - of Hever de Wetten van Karma zijn
in waarheid niets andel's dan de bekende wet-
ten van Newton, toegepast op het bovenstoffe-
Hjke leven, waarin zij van evenveel waarde zijn
als op het stoffeHjk gebied.
Laat ons de drie wetten van beweging van
Newton nog eens nader in beschouwing nemen.
Zij zijn door hem als voIgt geformuleerd:
1. Indien geen kracht op een lichaam-in-be-
weging inwerkt, gaat het door met zich in
rechte lijn voort te bewegen.
2. Indien een kracht op een bewegend lichaam
werkt, ontstaat er een verandering van bewe-
ging evenredig aan deze kracht, en in dezeIfde
richting gaande.
3. Wanneer een lichaam een kracht uitoefent
op een ander lichaam, reageert dat andere met
gelijke kracht op het eerste terug.

Wet 1: Voorzetting van Beweging

De eerste wet bepaalt dat iets, dat in beweging
is, onbepaald in beweging zal voortgaan, indien
er niets tussen komt.
Welnu, dit is een formulering van de fund a-
mentele wet van Karma, waarbij de bedoelde
beweging die van de geest is. Wij zouden lie-

vel' het meervoud gebruiken: de bewegingen
van de geest. AIle bewegingen van de geest,
de natuurlijke drang en neigingen welke onze
natuur vormen, ons karma, zijn slechts een
voortzetting van de bewegingen, welke in vroe-
gel' tijd in onze geest zijn ontstaan en deze
zuIlen onveranderd blijven doorgaan, zolang
niets wordt gedaan om ze te veranderen en zij
zuIlen ons telkens weer in dezelfde omstandig-
heden brengen en zo voort ad infinitum. Dit
is het "voortdurend voortroIlen" van karma,
dat door de ouden werd vergeleken met een
wiel dat eeuwig draait, gesymboliseerd door
de swastika, het wiel, dat voortdurend draait
als gevolg van zijn eigen inherente beweging.
De meesten van ons zijn geneigd ons zelf te
laten meeslepen door ons karma, onze impul-
sen, de bewegingen van onze geest, welke uit
het verleden met ons meekomen. Maar velen
van ons passen onze wilskracht van tijd tot tijd
toe om een of andere beweging van onze geest
te veranderen, hetzij om die te versnellen of
te vertragen. En dat brengt ons tot de tweede
wet.

Wet 2: Verandering van beweging

Wij zijn al te zeer geneigd te denken dat een
gebruik van de wil zo af en toe, een grate ver-
andering in onze aard kan brengen, dat een
besluit, dat men op de weg van de kerk naar
huis genomen heeft, een voIledige ommekeer
des harten kan te weeg brengen. Maar de vel'-



andering is altijd in evenredigheid met de toe-
gepaste wilskracht. Indien wij radicale veran-
deringen in ons karakter willen aanbrenge~,
moeten wij altijd voortgaan met onze wi!
krachtig en herhaaldelijk over lange perioden
aan te wenden om ons doel te bereiken. Dit om
de gewenste bewegingen van de geest op te
voeren of om de ongewenste te matigen. Men
moet niet vergeten dat de drijfkracht van
karma zich opgehoopt heeft gedurende een
enorm verleden, hetgeen de sterkte van onze
dierlijke neigingen en de noodzaak van een
daarbij behorende inspanning om ze onder
controle te brengen, verklaart.
Hierop is het gehele principe van Yoga geba-
seerd - een systematische, onophoudelijke,
krachtige en wijs gerichte inspanning om ons
karakter, ons karma te hervormen.

Wet 3: Terugwerlrende kracht

Hier hebben wij het straf- of Nemesis-aspect
van Karma, het aspect dat de grootste aan-
dacht vereist.
Nu, laat ons tot de waarheid van deze Wet
doordringen in verband met de toepassing
daarvan op "Karma". Er is - zoals dat altijd
het geval is met de waarheid - niet~ ingew~-
kelds of duisters aan. Ruw gezegd IS het dIt:
de hoeveelheid vreugde of smart welke veroor-
zaakt wordt door iets, dat iemand overkomt, is
geheel afhankelijk van iemands karma of karak-
ter. Het is niet de gebeurtenis op zich zelf, die

het gevolg is van karma; dat is de vergissing
welke men begaat ten opzichte van de ve~-
minkte opvatting omtrent de leer van "karma .
Deze laatste opva~ting zegt ~ijv.. dat indien
tijdens een aardbevmg twee hwzen m een dorp
verwoest zijn, terwijl de andere geen schade
hebben opgelopen, dit een gevolg is van zekere
daden welke de eigenaars van die twee huizen
in een vorig leven hebben begaan en die dit
ongeluk over hen hebben gebracht. Men kan
niet aantonen hoe deze daden gewerkt hebben
om de oorzaak te worden die deze verwoesting
tot gevolg heeft. Het is te absurd om te zeggen
dat die vergeten daden de oorzaak waren van
de aardbeving op die bijzondere plaats of van
de verwoestende aard ervan. Men kan in ieder
geval geen enkel bewijs leveren voor beide
veronderstellingen.
Evenmin is het de ware leer van karma van
de Arische filosofie, welke - in verband met
het voorbeeld dat ons is voorgelegd - zo kan
worden gesteld. Indien van beide mannen, die
precies het zelfde hebben ondergaan, n.1. ver-
woesting van hun eigendom, de een een intense
smart voelt, terwijl de andere weinig of hele-
maal niets voelt van het verlies, is dat een ge-
volg van de respectievelijke karma's, welke zij
uit het verleden met zich hebben meegebracht.
Karma is de oorzaak van smart, niet het op-
treden van pijn op zich zelf, dus in dit gev~l
het yerlies van eigendom. De twee mannen m
kwestie kunnen vergeleken worden met twee
honden, die aan de ketting liggen, waarvan de
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een doorgaat met steeds aan zijn ketting te
rukken, terwijl de ander stil ligt. De eerste
voelt natuurlijk de pijn van de ketting, welke
om zijn hals knelt, terwijl de andere rustig
neerzit. Wat is de oorzaak van die pijn? Niet
de ketting, want de andere hond heeft ook een
ketting om zijn hals, maar die voelt geen pijn.
De werkelijke oorzaak van de pijn is de reactie,
veroorzaakt door de kracht waarmede de hond
aan de ketting trekt.
Dit is precies het principe van Newtons derde
wet. lndien gij op een muur slaat, zult ge
ondervinden dat de kracht van de schok welke
op u terugslaat, precies dezelfde is als de slag
op de muur.
Welnu, al onze karma's zijn krachten, die ont-
staan zijn in het verleden en voortwerken tot
op de huidige dag. Voor zo vel' een kracht er in
slaagt zijn doel te bereiken, zijn wij gelukkig;
\'001' zover zij dat niet doet, ondergaan wij
smart. lndien een kracllt resultaat heeft, geeft
de vreugde welke hierdoor ontstaat, ons de
neiging om de kracht te versterken. Wanneer
deze ook succes heeft, wordt onze vreugde
groter en ook dat doet de neiging ontstaan om
de kracht van dat karma nog meer op te voe-
ren. Maar hoe groter de kracht van karma, des
te grater zal de smart zijn, wanneer die kracht
geen succes heeft. Dit is waar voor aIle mense-
lijke groepen van welke soort ook - families,
klassen, naties - evenals ook voor individuen.
Het is op deze wijze dat de zonden van de
vader de kinderen en kleinkinderen bezoeken.

Wij hebben hiervan in deze tijd een voorbeeld
voor ogen in het geval van Duitsland. Frederik
de Grote stelde een politiek in van baldadig-
heid en plotselinge agressie en trok er op uit
met Silezie als inzet. Bismarck zette die poli-
tiek voort en hij had er ook succes mee, want
hij veroverde Sleeswijk-Holstein en Elzas-Lo-
tharingen. Onuitgelokte agressie was een deel
geworden van het kanna del' duitse heersers.
Maar toen Wilhelm II die politiek in 1914
volgde, kreeg hij tegenslag en bracht ongeluk
over zijn land. Dat verhinderde echter niet dat
Hitler die politiek verder opvoerde tot een nog
groter peil van onbeschaamdheid en trouwe-
loosheid, waardoor hij nog meer leed over zijn
land bracht.
De man, die gewend is aan onmatige rijkdom,
zal armoede des te ondragelijker vinden, wan-
neer hij daarin terecht komt, hetzij in dit of
in een volgend leven. Vernederd te worden is
onverdragelijker voor een aanmatigende man
dan voor een gewoon mens. De nieuwsgierige
vrouw lijdt knagende pijn wanneer een ander
persoon haar vragen ontwijkt en haar in het
duister laat omtrent de dingen welke zij vurig
verlangt te weten. Men kan er haar niet toe
brengen in te zien dat juist zij het is, die oor-
zaak van haar eigen leed is en dat indien zij
haar nieuwsgierigheid omtrent aIlerlei zaken,
die haar niet aangaan, weet te bedwingen, zij
onmiddellijk een eind zou maken aan haar
eigen verdriet. De bemoeial voelt het als een
slag in haar gezicht wanneer zij ontdekt dat



het advies dat zij gratis en ongevraagd had
gegeven, volkomen genegeerd wordt. Zij kan
ook niet inzien dat zij zich zelf dat verdriet zou
besparen indien zij haar bemoeizucht zou ver-
minderen en zij zou inzien dat andere mensen
aIle recht hebben hun eigen neigingen te vol-
gen in zaken, die hun zelf aangaan.
Zo zien wij dat Karma ons evenveel leed als
vreugde brengt en wij zien hoe wij die pijn
kunnen vermijden door ons zelf te bevrijden
van de slavernij van Karma.
Het zijn deze eeuwige en toch eenvoudige
waarheden, die de basis vormen waarop het
gehele schema van Hindoe- en Boeddhistische
filosofie was gebouwd, zoals ik getracht heb
aan te tonen in mijn boek: "Human Nature".
AIleen door Karma in het algemeen te begrij-
pen en ons eigen karma in het bijzonder, kan
men hopen uit haar knellende banden te wor-
den bevrijd en zo ons zelf veilig te stellen tegen
smart en rampspoed.
Daarom: let op uw karma.

Wat is precies de aard van lijden, van pijn,
van smart? Komt leed voort uit de omstandig-
heden welke de pijn veroorzaken, of bestaat
het op zich zelf? Er zijn zekere verschijnselen,
welke hiermede verband houden en die men
in een studie over de aard van Hjden in het
oog moet houden:
1. Een omstandigheid welke van voortduren-
de en onveranderlijke aard is, zal soms intense
smart geven of in het geheel geen leed veroor-
zaken. Bijvoorbeeld: men is beroofd van iets
waaraan men grote waarde hechtte. Wanneer
men denkt over het verlies, zal het soms een
intense irritatie doen ontstaan, op een ander
tijdstip slechts een licht gevoel van ontstem-
ming verwekken of iemand zelf geheel onbe-
roerd laten.
2. Dezelfde omstandigheid zal de een kna-
gende pijn bezorgen en een ander in het ge-
heel niet, hoewel beiden in dezelfde verhou-
ding staan tot die omstandigheid. Indien, in
het voorbeeld dat wij juist gekozen hebben, in
plaats van een enkel persoon, een man en een
vrouw van iets waren beroofd waarvan bei-
den een gelijk gebruik maakten en het op ge-
lijke waarde schatten, zou het verlies beiden
vermoedelijk dezelfde hoeveelheid smart ver-



oorzaken. Het is bijna zeker dat zij in verschil-
lende mate, en waarschijnlijk in zeer verschil-
lende mate zuHen lijden.
Het is zeUs mogelijk dat dezelfde omstandig-
heid de ene persoon een verpletterende smart
bezorgt en een andel' vreugde, hoewel beiden
in dezelfde verhouding tot het geval staan. De
financiele kracht welke Coloner Newcome ge-
heel tern eel' slaat, geeft Clive Newcome een
gevoel van vreugde. "Vaarwel ons fortuin en
moge tegenspoed mede met haar verdwijnen,"
roept Clive uit.

volgden als van zelf sprekend de juiste. Maar
het streven van Clive was nooit gericht ge-
weest op welstand of om geaccepteerd te wor-
den in een kring van mensen, die hij niet betel'
of werkelijk gelukkiger yond dan degenen, di.e
buiten deze kring stonden. En de hinderpaal,
die hierdoor ontstond, kwetste hem in het ge-
heel niet, omdat hij er zich niet aan ergerde.
Dus, indien men de aandrang, welke de wer-
kelijke oorzaak is van leed, overwint, maakt
men een eind aan dat lijden.

MentJaallijden wordt door ODS ulf
geschapen

Uit dit aHes blijkt duidelijk dat lijden niet be-
staat in het feit op zich zelf, maar in wat men
doet met betrekking tot die omstandigheid.
Een solide eiken deur is op zich zelf niet pijn-
lijk. AHeen wanneer men zich er tegenaan
werpt, wordt het pijnlijk. Zo is het ook met
mentaal lijden. Het is het verzet tegen het
optreden van smart, dat het leed veroorzaakt.
Kolonel Newcome had zijn gehele leven er op
gericht zijn zoon en schoondochter de rijkdom
te verschaffen, welke hun een plaats zou geven
in die kringen, waartoe zulk een welstand een
noodzakelijke voorwaarde was. Hij dacht er
nooit over zich zelf af te vragen of zulk een
levensdoel de moeite waard was; hij deed een-
voudig mee met het streven van zijn vrienden
en beschouwde deze weg, welke zo velen

Maar, zal men vragen, hoe kan iemand op deze
wijze een eind maken aan fysieke pijn: de
pijn van een zere kies, of een brandwond of
ontsteking? Dit is een onderwerp, dat een zeer
interessant terrein voor onderzoek zal verschaf-
fen en men zal waarschijnlijk ontdekken dat
fysieke pijn ook op de zelfde wijze kan worden
beeindigd of opgeschort. Het staat vast dat
yogis in India, die zich daarvoor getraind heb-
ben, op een bed van spijkers kunnen liggen, of
over gloeiende kolen wandelen, schijnbaar zon-
del' enige pijn te voelen. Het onderwerp is,
zoals ik juist gezegd heb, zeer boeiend, maar
het is onmogelijk het te bespreken in een korte
verhandeling.
Ik zou echter willen voorstellen dat onze denk-
beelden over de gewaarwording van fysieke
pijn worden herzien en ~et is waarschijnlijk
dat in het licht van een juist begrip van de



werking van gewaarwording een duidelijke
verklaring van de hierboven beschreven ver-
schijnsel~n zal worden verkregen.
Wij beschouwen de zenuwen van het lichaam
als in rust zijnde, zo lang er niets is dat hen
activeert; geen gewaarwordingen, die naar de
hersens worden overgebracht. Zij worden uit
htm rust gehaald door de prikkel, die zij naar
de hersens overbrengen. Maar de waarheid is
waarschijnlijk aldus. Er zijn impulsen van een
ander soort, die zonder ophouden van de her-
sens naar aIle zenuweinden uitgaan. Zolang die
impulsen niets vreemds ontmoeten, blijven de
hersens leeg voor zover het gewaarwordingen
:an welke soort ook betreft. Maar zodra zij
Iets vreemds op bepaald gebied der zenuwen
ontmoeten, wordt een gewaarwording naar de
hersens overgebracht.
Kort gezegd, het is het zelfde principe als bij
radar, alleen veel meer geperfectioneerd, want
de zenuwen brengen het bericht over naar de
~ersens, niet alleen van de aanwezigheid van
lets, maar ook van zulke gewaarwordingen, die
hard of zacht, warm of koud, nat of droog,
licht of zwaar zijn.

Het doen ophouden van pijn

Welnu, het is duidelijk dat, indien zoals bij
radar, men de uitgaande impulsen kan tegen-
houden, de bijzondere sensaties welke uit die
impulsen voortkomen doordat zij vreemde
prikkels ontmoeten, nooit iemands bewustzijn

z~~den ber~~ken.En misschien wordt op deze
wIJze de plJn van de spijkers of brandende
kolen uit het bewustzijn gehouden. Het wordt
zeker niet bereikt door een verdoving van de
hersenen of van de zenuweinden want de ac-
teurs" - z.ullen ~j ze zo noem~n? - zij~ in
het volledlg bezlt van hun zintuigen, en een
onderzoek van de zolen van hun voeten of van
hun huid toont, dat zij volledig gevoel bezit-
ten.
Het onderwerp is zeer zeker boeiend met het
oog op de mogelijkheden welke hierdoor wor-
den ~eopend. Indien het mogelijk is gewaar-
wordll~gtegen .te h0'7den - en er zijn vele an-
dere dmgen, die Indmse yogis kunnen doen -
dan ka~ ee~ persoon, die dit vermogen bezit,
een chlrurglsche operatie ondergaan zonder
met een gebruikelijk verdovingsmiddel te wor-
den behand~ld. Verwant aan het vermogen om
gew:aarwordmgen tegen te houden, is de stop-
zettmg van organische fundies, zoals de
bloedsomloop, hetg~en v~le Indiase yogis schij-
nen te ~ebben b~reikt. Dlt zou zeer nuttig zijn
om hevige b.l.oedingen,die ten gevolge van een
ongeluk of tlJdens een operatie zouden kunnen
optreden, te voorkomen.

Het doen ophouden van mentaa11eed

Men zal in elk geval gemakkelijk accepteren
dat veel van het mentale leed stop gezet of
althan~. uitgesteld kan worden door wat 'ge-
woonhJk "verandering van houding" wordt ge-
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noemd, hetgeen nauwkeurige gezegd betekent
het tegenhouden van iemands wilsdrang in de
richting van de oorzaak van de pijn.
Het is inderdaad waar dat al het mentale leed
op dezelfde wijze kan worden becindigd, in-
dien wij slechts de nodige eigenschappen be-
zaten, die het ons mogelijk zouden maken de
"correcte houding" in zulke gevallen aan te
nemen en de impuls, welke de ware oorzaak
van pijn is, te doen ophouden.

Karma

Dat maakt het nodig dat wij deze wilsdrang
onderzoeken om na te gaan, waaruit hij ont-
springt en wat het is, d~t maakt dat wii..0n.~e
wil in deze of gene r~chtmg stuwen en Wl)pl)n
lijden wanneer hij zich verzet tegen een be-
lemmering. Vanwaar komen al deze impulsen
en neigingen van ons wezen, die wij in ons
zelf vinden? Want, wanneer wij trachten ze te
inventariseren om deze begeertedrang tegen te
houden, bevinden wij dat zij zeer talrijk zijn
en dat het een herculische taak is hen te neu-
traliseren. De taak om elke natuurlijke aan-
drang tegen te houden en tot rust te brengen,
is ecnter zo moeilijk pat wij het vaak minder
inspannend vinden om deze te laten gaan, wat
de gevolgen er van ook mogen zijn. Het is van
geen nut de aandrang louter te onderdrukken.
Wij moeten de indriya, de innerlijke kracht, de
"lust" er uithalen o~.althans belangrijk vermin-
deren. Wanneer Wl) slechts de drang onder-

drukken, zien wij dat die in het algemeen ster-
ker wordt door de onderdrukking en wanneer
wij gedwongen worden hem zijn gang te laten
gaan, zien wij vaak dat hij krachtiger wordt
dan v66r de onderdrukking.
De waarheid is dat wij ontdekken dat wij het
onmogelijke hebben ondernomen, dat wij ge-
tracht hebben het gewicht te dragen, niet van
een jaar of zelfs van een leven, maar van mil-
lioenen jaren, van ontelbare levens, niet alleen
als mens, maar ook als dier in het dierenrijk
dat er aan voorafging. Deze driften van ons
zijn onberekenbaar oud en zijn overgebleven
van dierlijke gewoonten welke wij met ons in
het mensenrijk hebben meegebracht. Zij ma-
ken ons karma, gewoonten welke wij hadden
ontwikkeld in ODzeonmetelijke lange strijd am
het bestaan in het verleden, en zij krijgen hun
tegenwoordige kracht uit het feit dat wij in
ons onderbewustzijn ons zelf zien als mensen,
die nog aItijd betrokken zijn in die strijd in
zijn meer primitieve vormen en die de gevaren
daarvan moeten bestrijden.

Hoe het komt dat wij door ons karma worden
beheerst - hoe wij, althans wat de meesten
van ons betreft, hulpeloze slaven van die kar-
ma's werden - is een onderwerp van het
grootste belang en terzelfder tijd een, dat ons
geheel in beslag neemt. Ik heb het behandeld
in mijn boek "Human Nature".



Maar ik zal hier in het kort de belangrijkste
feiten herhalen; het gaat om een kennis, welke
mij noodzakelijk sehijnt om te begrijpen wat
er verdeI' in deze verhandeling voIgt. Ik zal
niet traehten ze vast te leggen en te bewijzen.
V001' een betel' inzicht in de feiten wordt de
lezer verwezen naar "Human Nature".
Laten wij eerst als vastgestelde feiten aan-
nemen:
1. De evolutie van vorm; 2. de evolutie van
Geest.
1. Geen levend ding in de wereld, dat bestaat
of heeft bestaan, werd uit niets gesehapen -
voor zover het de ziehtbare vorm betreft, waar-
in het zijn bestaan openbaart. Evenmin werd,
indien die vorm geeomplieeerd is, een enkel
deel daarvan uit het niets gesehapen. Wanneer
wij als voorbeeld het menselijk liehaam nemen,
het meest geeompliceerde van de organische
vormen, dan is elk afzonderlijk deel er van: de
ogen, de hersens, het hart, het stofwisselings-
stelsel, ja elke spier en zenuw, geleidelijk ont-
wikkeld uit een nietig begin. Het proees van
evolutie werd bevorderd door de strijd om het
bestaan. Dat is een feit, dat nu onder de intel-
ligentsia van aIle naties algemeen wordt aan-
genomen.
2. Maar wat nog niet algemeen wordt geae-
eepteerd, is het even belangrijke feit, dat de
geest, die de ziehtbare openbaring van zijn be-
staan bezielt, zeer geleidelijk aan over onmete-
lijke tijden is geevolueerd. En er is geen enkel
onderdeel van zijn vorming dat niet onder de

druk van de strijd om het bestaan uit een nie-
tig begin is geevolueerd. Wanneer wij de mens
wederom als ons voorbeeld nemen, is ieder af-
zonderlijk ego, dat een menselijk liehaam be-
zielt, geleidelijk ontwikkeld. En elk afzonder-
lijk element van onze natuur, ja elke gewoonte,
elke .bijzondere m~nier van doen, en de eigen-
aardlgheden van Ieder afzonderlijk individu,
hebben hun eigen historie, hun ontstaan en
geleidelijke evolutie. Wij brengen uit talloze
eeuwen in het verleden de gewoonten, instine-
ten, driften en impulsen, die wij als een deel
van onze eigen natuur aantreffen, met ons mee.
Het is dit alles, dat ons karma, ons "doen" uit-
maakt, dat wij uit het verleden met ons mee-
bren~~~ ~n dat wij m~~ aIle ontwikkelingen
en wI)zlgmgen welke WI)gedurende dit leven
er in aanbrengen, met ons in de toekomst zul-
len meedragen.
B~sehouw voor een ogenblik hoe zeer geeom-
phe~erd het karakter van ieder menselijk we-
zen IS, zelfs van het nederigste, en besehouw
dan hoe de mensen in volle tevredenheid het
wisselend lot van ons bestaan, ons gehele be-
staan in deze of in een andere wereld aan-
vaarden en al hun denken er op baser~n en
n~~t verdeI' kijken dan onze geboorte in dit
bl)zondere leven. Neen, er kan geen twijfel
over bestaan dat wij hier onnoemlijke eeuwen
hebben geleefd en waarschijnlijk ons bestaan
gedurende onnoemlijke eeuwen in de toekomst
zullen voortzetten. En het betaamt ons, in ons
zoeken naar geluk, de basis voor een geluk van



blijvende aard te leggen, niet louter voor dit
korte leven maar voor ontelbare eeuwen, die
vaor ons liggen.

Let op uw karma

Ons doel moet zijn, niet zo zeer am nieuw
karma in ons leven te brengen, maar am dat
wij reeds hebben, zodanig te vormen dat het
de oorzaak zal zijn van zo gering mogelijk leed
en het maximum aan waar geluk.
am dit te kunnen doen, is het van het grootste
belang een helder inzicht in ons karma te krij-
gen, am te zien waaruit elke impuls voortkomt
en waarin zijn kracht ligt: wij moeten in staat
zijn onze natuur in het aangezicht te zien en
te begrijpen. Beschouw uw karm.a. ~nde~zoek
al die bronnen van gevoel en wIl, die mt het
niets schijnen te ontstaan, maar in werkelijk-
heid uit ondergrondse kanalen van ons verle-
den komen. Onderzoek ze nauwkeurig, bestu-
deer ze, analyseer ze en zie of gij ze kunt
naspeuren tot aan hun verschillende bronnen.

De schij£ van de pottenbakker

Het bestuderen van onze natuur onthult de
volgende waarheid met betrekking tot kar~~:
al ons karma, onze instinctieve gewoonten, zIJn
ontwikkeld als een resultaat van voortdurende
herhaling over onmetelijke tijden, en het is de
stuwkracht die zij door lang en consta~t ge-
bruik hebben vergaard, welke oorzaak IS dat

haar beweging wordt voortgezet. Een bekend
beeld dat door de wijzen van oud India wordt
gebruikt, vergelijkt karma met de sc~.ijf of het
wiel van de pottenbakker, dat bhJft rond-
draaien nadat zijn hand, die er de beweging
aan gaf, terug getrokken ~s. . .
Maar wat is de hand, dIe karma III werkmg
stelt en het met zulk een kracht in beweging
zet, dat zelfs, nadat zij is teruggetrokken,
karma met zulk een stuwkracht blijft doorwer-
ken en in het algemeen onbestuurd blijft? Die
hand" is de levenswil. Het is de strijd am het

bestaan, am aan het leven vast te houden en
de dood af te weren, welke maakt dat dieren
van een lager soort voortgaan met allerlei han-
delingen, welke deze oak mogen zijn: zich
zorgvuldig onder d~kking houden, al. h~n zin-
nen inspannen am lets, dat vreemd IS m hun
omgeving op te merken, in de grootste snel-
heia weg te rennen wanneer zij ontdekt zijn,
al hun krachten in te spannen wanneer zij voor
het leven moeten vechten, of welke handeling
oak van de vele, die een dier doet am de doad
af te weren. Deze handelingen ontwikkelen
zich dan tot zulke sterke gewoonten, dat zij
zelfs in het menselijk leven worden meegeno-
men, en in omstandigheden waarin zij eigen-
lijk niet op hun plaats zijn, maar tach blijven
voortbestaan.
Ge kunt zeggen: Je kunt nu wel spreken over
de stuwkracht als een fysieke kracht, maar hoe
kan van een gewoonte gezegd worden dat zij
stuwkracht heeft en sterker wordt?



Het antwoord is dit: hoe vaker men iets spe-
ciaals doet om een bepaalde reeks van om-
standigheden tegemoet te treden, des te ge-
makkelijker reageert men op die speciale wijze
in die omstandigheden, zodra deze ontstaan.
Dat wil zeggen, hoe meer een handeling een
gewoonte wordt, des te sneller gaat men daar-
toe over zodra men die bijzondere reeks van
omstandigheden aantreft, waarop men auto-
matisch reageert. Dit is de oorzaak dat men
al te zeer geneigd is op de zelfde wijze te han-
delen in omstandigheden, die niet gelijk zijn
aan die waarop men automatisch reageert,
maar die men er voor houdt. En wanneer men
ontelbare malen op die manier gehandeld
heeft en het een ingekankerd instinct is gewor-
den, kan men die neiging om automatisch op
een prikkel te reageren, welke in wezen ver-
schilt van de prikkel, waaraan men gewend is,
maar die men abusievelijk daarvoor aanziet,
niet meer beheersen.
En zo komt het dat het karma, dat wij gedu-
rende die lange eeuwen in het dierenrijk heb-
ben verwekt, begint te werken in de menselijke
omstandigheden, waar het vaak niet van toe-
passing is. Maar onbewust is men geneigd te
geloven dat deze omstandigheden dezelfde
zijn als die waaraan men zo lang gewend is
geweest.
Dit is de illusie, welke aan aIle karma ten
grondslag ligt zoals ons herhaaldelijk in

oude geschriften wordt verteld - en die karma
in werking houdt en het zijn kracht geeft. In
zijn onderbewustzijn ten minste begrijpt men
dat het doel, waarop iemands karmische aan-
drang gericht is, van vitaal belang is, en men
lijdt er onder wanneer men in zijn pogingen
om het te bereiken, wordt belemmerd.

Nu rijst de vraag: wat moeten wij doen met
deze enorme massa karma, die wij uit het ver-
leden met ons meebrengen? Wetende dat het
zijn oorsprong heeft in en berust op illusie, zou
het juist schijnen een eind te maken aan aIle
karma. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. De illusie waardoor het onderbewuste
verstand het land heeft, wanneer de karmische
aandrang niet wordt bevredigd, geeft karma
zijn enorme kracht en maakt het tot een her-
culische arbeid om het stop te zetten,; een feit
dat wij ontdekken, wanneer wij trachten iets
van de grate veelheid van karma's, die ons
wezen vullen, tegen te houden.
Bovendien, wanneer wij dit beginsel gaan toe-
passen op karma, moeten wij het toepassen op
aIle karma. Maar wanneer wij aIle karma wil-
len stop zetten, zou dat betekenen dat wij het
gehele leven moeten laten ophouden. Want
net leven, aIle leven, wordt onderhouden door
karma. AIle functies van de gehele uitgebreide
gecompliceerde hoeveelheid organen van het
lichaam - de ademhalings- en spijsverterings-



organen, die van de bloedsomloop enz. worden
voortgezet door karma, dat wij in de loop ~an
onze lange evolutie uit het oorspronkehJke
protoplasma hebben verkregen. Indien dat niet
zo zou zijn, zou elke functie van elk afzonder-
lijk orgaan van het lichaam een bewuste en
bepaalde handeling moeten zijn. Daarom is de
kracht van karma en zijn neiging om door zijn
eigen shlwkracht te worden meegesleept, niet
altijd iets betreurenswaardigs.

Omzetting van karma

De blinde kracht van karma is voor ons ook
op nog een andere wijze van het grootste be-
lang. Al onze kan~a's, zelfs de laags~.e,onder-
gaan in de evoluhe .de wond~r~a.arhJkste o~-
zetting. Men kan III de pnmlheve kamla s
welke wij uit het dierenrijk met ons meebren-
gen, de kiemen van verheven deugden vinden.
Deze ontwikkelen zich geleidelijk in de loop
van de tijd, die lage instincten wijzigend in
bewonderenwaardige en waardevolle eigen-
schappen. In Begerigheid kan men de voort-
durende aandrang tot het al-omvattende zien
en wanneer zij meer ontwikkeld en duidelijker
vorm krijgt, wordt het een aangeboren instinct
naar Grondigheid in alles wat men nastreeft;
in Nieuwsgierigheid is er de drang om alles te
weten te komen omtrent dit of dat vreemde,
dat een dier in zijn nabijheid vindt, een neiging
welke zich ontwikkelt tot een zoeken naar we-
ten, dat het aangeboren instinct is dat de mens

maakt tot een mens der wetenschap en tot een
filosoof; in de dolle woede waarmee een dier
tegen zijn vijanden voor zijn leven vecht, is de
absolute wil om te overwinnen aanwezig,
welke zich ontwikkelt tot die vastbeslotenheid
welke geen nederlaag kent.
Dit is het wonder dat ons in geestdrift brengt.
Daar zijn deze verkregen hoedanigheden: ae
deugden uit dierlijke passies ontstaan, die ons
kara1:ter komen verrijken, en wij ontdekken
dat hun geweldige kracht ons even onweer-
staanbaar voortdrijft als hun lagere oorspron-
kelijke eigenschappen dat deden - bijv. de be-
geerte naar het weten, dat de geleerde maakt
tot een mens, die in de duistemis van het on-
bekende tracht door te dringen; of bijv. een
doortastendheid en ontembare Wil of het in-
tense verlangen naar Reinheid of hoe men het
ook noemen wil, dat tot ons goed karma be-
hoort.

En zo zien wij dat in elk van de primitieve in-
stincten, die wij uit het dierenrijk met ons heb-
ben meegebracht, een heel klein zaadje (~o
klein en onbetekend als het mosterdzaadJe)
van een hoogst waardevolle hoedanigheid
wordt gevonden, welke onopgemerkt (als in
zuurdeeg) in de loop van talloze levens gedu-
rende vele eeuwen zich ontwikkelt tot een
koninklijke eigenschap die ons karakter ver-
rijkt. Maar gedurende de lange eeuwen van



zijn groei, waarbij er nog altijd een tekort is
aan lijpheid en kTacht, ontdekt men dat het
onafscheidelijk verbonden is met de dierlijke
lust, waaruit het zich ontwikkelt, aangezien
beiden zo sterk met elkander verweven zijn -
en inderdaad vaak niet van elkander te onder-
scheiden - dat elke poging om het kwaad te
vernietigen het goede alleen maar kan scha-
den of dit zelfs vernietigen. Laat ze samen
groeien zoals onze Heel' adviseert, totdat het
koren rijp is en dan zal het gemakkelijker zijn
het onkTuid uit te roeien terwijl het goede
graan behouden blijft.
Dit is, naar men zal ervaren, buitengewoon
moeilijk en vereist hoedanigheden van de
hoogste orde. Om onze dierlijke aandrang en
instincten te beheersen, is op zich zelf moeilijk
genoeg, maar om dit te doen zonder schade
voor de verheven deugden, welke daaruit
voortkomen, vereist grote kwaliteiten. En het
is niet gemakkelijk onderscheid te maken tus-
sen het onkruid en het gezonde graan, tussen
datgene wat in onze natuur onder controle
moet worden gebracht en wat moet worden
aangewakkerd.
De wil om te overheersen kan beschouwd wor-
den als een uiting van minderwaardigheid,
maar een kTachtig karakter, dat een werkelijk
sterke persoonlijkheid in staat stelt in de maat-
schappij wet en orde te h.?-ndhaven,zal als een
hoogst waardevolle eigenschap worden be-
schouwd. Het is echter vaak moeilijk te zeggen
of zulk een persoon zijn kTacht gebruikt voor

het welzijn del' gemeenschap of dat hij zijn wil
heerszuchtig oplegt, hetzij om zijn eigen gang
te gaan of andel's om zijn gezag over zijn land-
genoten uit te oefenen nit eigenbelang. Dezelf-
de moeilijkheid wordt vaak ondervonden bij
het onderscheid maken tussen de dierlijke
nieuwsgierigheid en de drang naar kennis,
waardoor men het onbekende tracht binnen te
clringen om bijzonderheden te weten te komen,
welke ook voor anderen waardevol kunnen
zijn; deze¥de moeilijkheid bestaat in het on-
derscheid tussen hebzucht en alomvattendheid;
tussen gierigheid en spaarzaamheid.
Omdat men niet gemakkelijk tussen het 001'-

spronkelijke dierlijke karma en zijn hogere af-
geleide eigenschap kan onderscheiden, krijgt
het laatste de kTacht van het dierlijke instinct~
de kTacht,die de onbewuste illusie onderhoudt,
welke de oorsprong van beiden is.
Men moet niet denken dat het gewijzigde
karma het oorspronkelijke vervangt. De twee
blijven naast elkander bestaan. De begeerte
om zoveel mogelijk van de dingen te krijgen,
die de mens geluk geven, zou iemand ertoe
kunnen brengen de waarde van moreel en gees-
telijk bezit voor zijn geluk te erkennen. Maar
zijn begeerte naar louter materii:Hevoordelen
zal onverminderd blijven totdat hij zelf iets
doet om de greep er van op hem te verminde-
ren. De noodzaak om zo te doen, zal waar-
schijnlijk in hem geboren worden, wanneer hij
ontdekt dat dit samenvalt met het hogere
streven.



Er komt een periode in iemands evolutie, na-
oat de te voorschijn gekomen deugd eigen
kracht heeft gekregen, dat men ontdekt dat de
vleeselijke lusten de werking van deze kracht
en haar volle ontplooiing belemmeren, en men
onderzoekt op wclke wijze men er zich van
kan ontdoen.
Maar elke poging om de greep er van op 011S

zelf te vermin deren, brengt iemand tot het be-
sef van hun onweerstaanbare kracht en brengt
hem er toe te onderzoeken waarin hun kracht
ligt. Men zal dan zien, hoewel in het begin
misschien niet erg duidelijk, dat er iets bedrie-
gelijks, iets denkbeeldigs in hun verlokkingen
ligt.
Maar men zal ontdekken dat het besef van de
illusie op zich zelf niet voldoende is om de
banden van karma te verbreken. Hoewel
iemands verstand de illusie moge doorzien
vindt men het onbewust heel erg wanneer d~
drang van karma onvervuld blijft en onze
inspanning om er aan te voldoen slechts dient
om het wiel van karma draaiend te houden
waardoor men iemand noodzaakt om steed~
door te gaan met het voldoen aan karma.

vinden wij het zo moeilijk om die karrnische
krachten tot staan te brengen. Wij merken dat
wij karma rnoeten vervullen. In onze pogingen
om dat te doen, moeten wij vaak al onze
krachten voor ons doel aanwenden en wanneer
wij slagen hebb81~ wij de neiging meegesleept
te worden door dIe stuwkracht, ver voorbij het
oorspronkelijke doel. Het gevolg is dat de
lcracht van karma wordt vermeerderd een
"upadhi", waardoor deze grotere macht' heeft
gekregen om ons in de toekomst smart te be-
zorg~.n, wanneer dat karma een belemmering
op ZI)n weg ontmoet.

Te veel gewicht hechtell aan .karma

De meesten van ons moeten zo veel mogelijk
van o~ze tijd en energie aan het eerste aspect
van dlt probleem wijden, zodat wij weinig aan-
dacht besteden aan de Nemesis, welke wacht
op elke "upadhi", die wij aan het karma dat
wij reeds hebben, toevoegen. Iemand, die jaren
lang wanhopig heeft geworsteld om een inko-
men van zovele duizenden guldens per jaar te
verdienen, slaagt als gevolg van onverwacht
geluk boven zijn verwachtingen en hij ziet de
mogelijkheid om een inkomen te vel'krijgen,
dat .vele ?,lal~.n groter is. Hij beperkt in geen
opZlCht z~)n fl)kdomverzamelende neigingen en
gewent zlCh aan een weelde, zoals slechts wei-
nigen zich kunnen verool'loven. Maar hoe zijn
zijn kansen om een van de weinige gefortuneer-
den te blijven? Zijn goed geluk kan zijn gehele

Dat is het grote probleem van het leven; wij
vinden ons zelf voortgestuwd door krachten
uit ons verleden, welke de oorzaak zijn van
Ieed voor ons, wanneer zij zich verzetten tegen
hinderpalen, die op hun weg komen. En toch



leven duren. Maar kan hij ook voor zijn vol-
gend leven er van verzekerd zijn, en het leven
daarna en de talloze levens, die er nog op vol-
gen? En toch, nadat hij zich zelf gewend heeft
aan het bezit van zijn rijkdom, daar hij een aar-
dig fortuintje had, kan een matige welvaart
alleen maar bitter voar hem zijn, wanneer hij
in die situatie zou geraken. Waarom aan karma
alleen maar vrij spel te geven omdat ge toe-
vallig de weg, die onmiddeIlijk voor ons ligt,
duidelijk overziet in dit korte leven? Gij weet
niet wat u staat te wachten. En tenzij gij goede
remmen hebt, waarop gij kunt vertrouwen om
karma op grote termijn tot stilstand te brengen,
zuIt ge u zelf hopeloos in het ongeluk storten.
Zelfs al zou het mogelijk zijn een sociaal-eco-
nomisch-politiek systeem op te stellen - geen
land is er tot nu toe in geslaagd een stelsel te
vinden, dat bevredigend werkt - dat uw karma
een behoorlijke gelegenheid geeft een aange-
naam verschiet te bereiken - en dit is wat
".veiligheid"werkelijk betekent - welke garan-
tie hebt ge van dezelfde veiligheid in ontelbare
volgende levens?
Dan is er het karma, dat iemand voortdurend
voortdrijft om de macht in handen te nemen,
de beheersing te krijgen over een kleine of
grote politieke eenheid, of van een of andere
inst~Iling of.organisatie. ~en spant aIle krach-
ten III om dlt doel te berelken en na jaren van
inspanning slaagt men. Maar terwijl men dat
doet, ziet men mogelijkheden om zijn heer-
schappij over steeds grotere en grotere gebie-

den uit te breiden. Men kan zich zelf laten
meeslepen door de stuwkracht van zijn wil en
er na zekere tijd toe komen te accepteren dat
het in de gevestigde orde del' schepping ligt
heerser te zijn in eigen gebied. Maar zelfs als
men zich kan verzekeren van die heerschappij
in dit leven, kan men er dan ook zeker van zijn
in het volgend leven en in verdere levens? En
toch, hoe groter het gezag is, waaraan men zich
went, des te groter zal het verdriet zijn, wan-
neer men ontdekt geen autoriteit te bezitten en
toch de wil daartoe te hebben, een wi! uit
vroegere levens overgebracht.

Gij moet dus uw karma volkomen onder con·
trole houden om het op korte afstand tot stil-
stand te kunnen brengen. Hebt ge eigenschap-
pen waarop ge kunt vertrouwen dit te kunnen
doen, zelfs wanneer gij karma versneld hebt?
Stelt ge u zelf af en toe op de proef om te zien
of ge de stuwkracht van karma kunt terug
brengen tot de mate, die ge zelf verkiest en
om te zien wat ge zonder dat alles kunt doen,
waaraan ge u zelf gewend hebt?
Waarlijk, het leven is een verbijsterend pro-
blep,m: het roept aIle krachten op, die wij tot
onze dienst hebben om de doeleinden te berei-
ken, welke zij ons gesteld hebben en toch, wan-
neer zij onder hoge druk werken, kunnen zij
ons in een verschrikkelijke ramp storten, tenzij
wij haar steeds onder controle houden en zo



mog~lijk vertragen tot de snelheid, die wij zelf
verklezen.

Raderen binnen raderen
Wij hebben de dingen beschouwd alsof het
probleem alleen bestaat uit het uitwerken van
een veelvoudige taak in het leven een taak
die het karma, dat wij met ons v~n al onz~
v~oegere leve~s meebrengen, ons oplegt. Maar
dlt probleem IS gevormd uit een veelheid van
klein ere problemen welke van dag tot dag op-
komen, van uur tot uur en van minuut tot mi-
nuut en die soms ontstaan, omdat men zich
zelf een doel heeft gesteld, dat echter veel va.
ker in het helpen of tegenwerken van een door
een ander gesteld doel bestaat.
Nu is het de aspiratie van ons allen om zo toe-
gerust ~~zijn, mentaal of anderzins, dat wij in
staa~ .~lJn elk probleem aan te pakken en de
moeihJkheden te overwinnen die zich voor-
d?en. Wanneer wij ons in die problemen ver-
drepen, vinden wij dat elk een verkleinde uit-
gave is van het grond-probleem van het leven.
Wij. zijn door ons karma gedwongen anze wil
te nchten op een bijzonder doel wanneer wij
het ontstane probleem aanpakken, en omdat
het ~aak gebeurt dat wij al onze krachten moe-
ten mspannen om dat doel te bereiken moeten
wij ook op onze hoe de zijn om niet d~or onze
eigen ?egeerte te worden meegesleept. Elk
ogenbhk kan er een situatie ontstaan, welke
eist dat wij onze aandrang moeten beteugelen.
Ook moeten wij niet gedachteloos dezelfde

methoden gebruiken die wij toepasten, toen
wij met gelijksoortige problem en in het verle-
den hadden te maken. Er kan op een gegeven
ogenblik een subtiel verschil zijn dat, indien
het niet tijdig wordt opgemerkt, ons een ramp
zal bezorgen indien wij de methode gebruiken
waarmede wij dezelfde moeilijkheden in het
verleden hebben overwonnen.

Een analogie
Leven is als een cricket-spel: de grote moeilijk-
heid voor de "captain" is, hoe hij de wedstrijd
kan winnen en zoals iedere cricketspeler weet,
kan hij gemakkelijk verliezen door zijn club
toe te staan een al te grote"score" (aantal pun-
ten) te maken, waardoor hij te lang aan "bat"
blijft, wanneer zijn "batsmen" het "bowl en"
van de tegenpartij meester zijn. Zo blijft er on-
voldoende tijd voor zijn "bowlers" over om de
tegenpartij in de vereiste tijd uit te krijgen.
De "captain" moet nauwlettend koersen tussen
twee gevaren, welke hem van de ene, of van
de andere zijde bedreigen.
Maar elke verandering van "bowler", elke bal,
die geworpen wordt, heeft zijn eigen probleem.
De "batsman" ziet telkens en telkens weer een
bal op hem afkomen, welke hij als een gemak-
kelijke herkent, en hij slaat deze door de dek-
king heen tot aan de uiterste grenzen van het
veld. Als dat gebeurt, concentreert hij zich erop
en hij begint aan zijn slag. Maar op het mo-
ment dat de bal neerkomt, ziet hij dat er een
subtiel, maar toch groot verschil in is. Hij moet



dan zijn slag weten in te houden (juist wan-
neer deze de grootste kracht heeft aangeno-
~en) en de bal tegenhouden, anders zal hij
Ultgeslagen worden. Indien hij dat niet kan
wordt hij verslagen. '
Ook de "bowler" moet nauwlettend tussen
twee gevaren door sturen: het gevaar dat de
b~lIen, die h~! werpt, wild en slecht-gericht
ZI)n,omdat hI) zo snel mogelijk het "bat" wil
p.~sseren;en het gevaar dat zij te gemakkelijk
ZI)nvoor de "batsman" door ze langzaam en
nauwkeurig te richten.

Ben uiterst nauw Pad
Om ons bestaan te handhaven - waarmede ik
bedoel. een gevoel van zijn, het besef van op
onze elgen benen te kwmen staan in het leven
- moeten wij in staat zijn een smalle weg te
v~lg~n tussen twee tegengestelde gevaren.
Dlt IS het Pad, het uiterst nauwe Pad van
evolutie. De Heer Boeddha vergelijkt het
~dele Pad met een scherpe koers over de woe-
hge wateren van het leven ~);kan er een betere
vergelijking zijn dan deze?

0) Soms wordt het het "scherp van een scheermes" ge-
n?~md. Maar deze uitdrukking is op zichzelf een over-
dr ] n~, een overdrijving van onze taak en daardoor
slli&,n wij er niet in langs dat "scherp van een scheer-
mes I:e gaan. In elk geval is het enigszins misleidend
lets stlggererend dat het pijnlijk is er op te lopen:
~;'lar}va neer men de nodige eigenschappen bezit om
~jJn v9~t~pr9P het Pad te houden, is het helemaal niet
pijnHirk nlaar. een opperste vreugde.

Onze voeten op het Pad houden is Dhamma-
pada, letterlijk onze voeten "in evenwicht hou-
aen", waarbij door de vaardigheid van onze
voeten men zijn evenwicht tussen twee geva-
ren kan bewaren, daar wij voortdurend naar de
ene of andere zijde dreigen te vallen.
Dat lijkt een gemeenplaats. Maar het is een
feit, dat wij dit alles moeten leren begrijpen in
verband met het leven van deze wereld.

Wij hebben de wereld te behoeden
Maar hier is iets dat Theosofie kan toevoegen
aan onze kennis en dat een groot verschil
maakt. Het is het allerbelangrijkste feit van
ons voortbestaan in deze wereld. Deze wereld
is voor altijd de onze en wanneer wij onze voe-
ten op de weg willen houden en er niet afge-
worpen worden naar deze of gene. zijde, do~r
de veelheid van stromen en draalkolken, dIe
om ons heen warrelen in dit leven, kan dit
slechts gebeuren door in ons zelf die eige?-
schappen te ontwikkelen, welke ons daartoe m
staat stellen. Het heeft geen zin het probleem
uitsluitend als iets tijdelijks te beschouwen, dat
ons alleen in dit korte leven zal kwellen, of te
denken dat elke eigenschap, die wij kunnen
ontwikkelen om het probleem aan te pakken,
van geen nut zal zijn, zodra dit leven voor.~ijis.
In al onze toekomstige levens zullen WI)ons
zelf van aangezicht tot aangezicht vinden
tegenover precies het zelfde probleem als dat
wat wij heden aantreffen en als dat waarmede
wij in het verleden hebben geworsteld en de
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eigenschappen die wij tot onze beschikking
hebben VOorde oplossing der problemen in de
to.ekomst zullen die zijn, welke wij heden ont-
wlkkeld hebben.
Zelfs in theosofische kringen, waar wederge-
boorte in dit leven wordt aanvaard als hetgeen
~?6r ons ligt, heeft men de hoop om uiteinde-
hJk te ontsnappen aan de cyclus van geboorte
en dood, e~ zoals men algemeen gelooft, uit
het bestaan IIIdeze wereld. En dit vermoedelijk
door het besluit van de Heren van Karma die
het bIijkbaar in hun macht hebben te beslissen
o~men tot het stoffelijk leven zal terugkeren of
n~et..Ma~: dit vasthouden aan een hoop op een
Ul~eIlldehJke ontsnaFping uit deze wereld
leldt tot "geophobia', tot een afkeer van het
leven op deze aarde. Men moet begrijpen dat
er nooit een tijd zal komen dat een van ons
deze wereld zijn rug toe zal keren als iets
waarmede hij afgedaan heeft, en dat het allee~
door ~erzoening met het gehele leven op deze
aar~ IS, waarmede men zich compleet vereen-
Z~lVlgt, dat het verlangen naar persoonlijk ge-
llle~en van de dingen, dat de mensen tot incar-
natIe brengt, opgelost wordt.
Hoe mee~.men de Verzoening bereikt, des te
gem~kkehJker wordt het voor iemand om het
draalen van het wiel van geboorte en dood te
vertragen en ten slotte elk verlangen naar in-
carnatie gehe.el op te geven. Maar zij, die zulk
een Eenwording hebben bereikt, keren niet het
leven de rug toe. Integendeel, zij zijn nog in-
tenser met het leven verenigd.

Intussen, zolang deze volmaakte vereniging
slechts een ver-velwijderde goddelijke gebeur-
tenis voor ons blijft, zullen wij telkens en tel-
kens weer in het fysieke leven op deze aarde
terugkeren, en zullen wij telkens tegenover het
oude probleem komen te staan, met die eigen-
schappen om het op te lossen, die wij in vroe-
gere levens hebben ontwikkeld.

De esse:ntieele eige:tlschappen
Zo moeten wij trachten uit te vinden welke
die verheven eigenschappen zijn, hoe zij ont-
wikkeld kunnen worden en voorts moeten wij
doen wat wij kunn.en om ze te ontwikkelen.
Wij hebben aan de ene kant na te gaan, welke
eigenschappen vereist worden om ons in staat
te stellen elk doel te bereiken, dat wij ons ge-
steld hebben. Daarna moeten wij trachten te
ontdekken welke eigenschappen wij tot onze
beschikking moeten hebben om er zeker van te
zijn, dat wij niet door onze pogingen om dat
doel te bereiken, worden meegesleept.

De factore:n voor succes
Aangezien verreweg het grootste deel van de
energie en tijd door de mens aan iets gewijd,
gebruikt wordt voor het bereiken van een of
ander doel, en wij slechts een onbelangrijk deel
er van geven om er voor tewaken dat men zijn
doeleinden niet voorbij streeft, zullen wij zien
dat het vrij algemeen bekend is, welke eigen-
schappen voor het eerste deel van ons onder-
zoek nodig zijn.

I'



Indien wij dit. tot onze taak maken, zouden wij
de volgende eIgenschappen en factoren vinden:
1. Kennis. Kennis van datgene wat wij willen
en van de middelen om het te bereiken. In het
voorbeeld dat wij genomen hebben, moeten
wij ~eten welke hoedanigheden wij moeten
ontwIkkelen en wat wij in dit proces moeten
doen. Kennis moet helder, nauwkeurig, vol-
ledig en vaststaand zijn, en hoe meer zij in elk
~an..deze opzichten voldoet, des te nuttiger
ISZIJ.
~aar zelfs al zou ze in aIle opzichten volmaakt
ZI)n,dan zou kennis op zich zelf niet voldoende
~ijn VOorhet bereiken van ons doel. Er is nog
lets anders VOornodig, namelijk:
2. Verlangen: Of noem het vurig enthousias-
~e. Veron~erstelt dat men duidelijk, nauwkeu-
rIg, volledIg en zonder enige tWijfel weet,
welke de hoedanigheden zijn om succes te
hebben voor het bereiken van een doel, dan
moet men toch een verlangen hebben om deze
hoedanigheden te bezitten. Hoe vuriger dat
verlangen is, des te zekerder kan men van
succes zijn.
Toch, indien men een volmaakte kennis en een
volmaakt verlangen bezit, dan nog zouden zij
op zich zelf geen succes kunnen opleveren.
Vaak heeft iemand intens naar iets verlangd,
waarvan men zich een duidelijke voorsteIling
heeft gemaakt, maar dat men toch nooit heeft
bereikt, en wel omdat men een tekort heeft
aan:
3. Wil. De moed om zich een doel te steIlen

en de vastbeslotenheid om ~ijn krachten te
'chten op het bereiken van dIt doel. Roe ster-n .. Iker onze wi! is, d.w.z. hoe vaster WI)a onze

krachten richten op ons doel, des te zeke.rder
zijn wij dat te zuIlen be.reiken. ~n toch IS er
llOgiets anders nodig bmten kenms, verlangen
en wil om verzekerd te zijn van succes. En
dat is: d' .
4. Actie, het werkelijk doen van wat no Ig IS
om ons doel te bereiken. Roe groter onze b~:
reidheid om te handelen en hoe meer WI)
voortgaan om onvermoeid datgene te doen
wat nodig is, des te meer kunnen wij er va~
verzekerd zijn dat wij dat doel zuIlen bereI-
ken. 1
Dat dit de vereisten zijn voor succes ~a men
niet betwijfelen. In feite zijn zij, zoals Ik reeds
gezegd heb, al bekend en de lezer zal..ze her-
kennen als de hoedanigheden welke hi) zelf al
ontdekt had. ..
Ieder onzer zal in overeenstemming met ~I)n
eigen impulsen en persoonlijk karma geneIgd
zijn aan een van deze hoedanigheden mee.~
waarde hechten dan aan de andere. Maar WI)
moeten toegeven dat zij aIle onmisbaar zijn
Voorsucces.

Goede gezindheid vananderen
verandert karma

Er is nog een andere factor welke een belang-
rijke rol'speelt in het behalen van succes. M~ar
het is niet onmisbaar voor succes. Ret kan met



genoemd worden onder de eigenscha en
welke succes brengen, omdat het iets is b~en
ons zelf en dat tot op zekere hoogte buiten
onze macht ligt.
~aar hoewel het niet onmisbaar is voor Succes
IS.het onmisbaar voor een gevoel van bevredi~
gI~g en VOoreen gevoel van veiligheid daarb"
DIe factor is een gevoel van goede gezindheta
van and~ren ten opzichte van ons zelf in de
vo~re~gmg van karma. Het is mogelijk succes
te ereIke~ en zelfs te handhaven ondanks alle
tegenwe.rking. Maar wij kunnen nooit ware
~oldo~mng kennen, tenzij wij voe1endat ande-
Ien zlCh verheugen in ons succes dat z.. h t
zelfs verwelkomen en bereid zij~ het t~ be_
vord.eren, omdat zij in zekere zin er ook vae

profIteren. De natuurlijke instincten welke w~
met o~s ~ee brengen uit het dierenri'k en uifret pnmIheve menselijk stadium doe~ ons het
hevenbeschouwen als iets dat wij moeten hand-
aven tegenover andere wezens en .. ... d 11 WI)ZI)nge-

n~~g a es wat wij doen te beschouwen alsof
WI).tegen hen in moeten gaan.
IndIen onze gebruikelijke manier om ons be-
staan te ha~dhaven (onskarma) het aanwenden
van.macht IS,wordt die macht beschouwd als
~enc~t t~ zijn tegen de weerstand van anderen
m. DIt IS het instinct van de vechtersbaas
~aar ~?e sterk ~ij ook mogen zijn en hoe com~h eet zIJn ~:,erw~chtover zijn medemensen om
.~n a~.n.ZI)n wIl te onderwerpen, ook mo e

~~).n,hi).IS~.ochn~oit werkelijk gelukkig omd~t
I) al dIe ti)d er zlChvan bewust is, dat hoewel
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die anderen zich aan zijn macht onderwerpen
en er in berusten, zij deze niet v,erwelkomen.
En toch zullen er gelegenheden zijn dat het
hun wel welkom is, wanneer hij naar bijv. ge-
bruikt om hen te beschermen tegen de gewel-
dadigheden van vreemden of om orde en recht
op welke ruwe manier dan ook, te handhaven.
Welnu, de overtuiging dat anderen zijn macht
verwelkomen en aan hem het leven danken,
geeft hem een plezierig gevoel, dat hem er toe
zal brengen het te willen herhalen. Met andere
woorden, hij zal het genoegen smaken de
macht en het overwicht, welke hem eigen zijn,
te gebruiken, niet voor hem zelf, maar voor
anderen. Hier hebben wij het begin van die
subtiele en wonderbaarlijke omzetting van het
lagere karma, dat hij uit het dierenrijk heeft
meegenomen, tot een verheven deugd.
Ret gevoel dat zijn aangeboren overwicht voor
anderen welkom kan zijn, zal hem er toe bren-
gen het op deze wijze zoveel mogelijk voor
anderen te gebruiken. Zij stellen zijn macht en
energie op prijs, indien deze gunstige eigen-
schappen gebruikt worden, waar anderen ze
missen en niet in staat zijn te doen, wat hij
doet: wet en orde te handhaven en aan de
leden van de politieke partij een bepaald
levensdoel te geven en hen er toe te brengen
zich aan dat doel te houden. Rierbij wordt zijn
karma van macht voortgedreven, niet alleen
door een kalm gevoel, maar ook met het ge-
voel dat anderen het in het algemeen waar-
deren en steunen. En dit geeft hem een geluk,



dat hij nooit te voren heeft gekend, omdat het
twee dingen combineert welke essentieel zijn
voor geluk: vrijheid en geacht-worden, een ge-
voel van vrijheid om zijn wil te volgen en een
gevoel dat men daarbij de eerbied van zijn
medemensen heeft.

~e natuurlijke neiging van een mens zal zijn
dit geluk ontstaan door vooruitgang in evolutie
te vergroten. Het omgekeerde karma zal be-
wijzen dat het al zijn indriya, zijn kracht, heeft
afgeleid uit het primitieve dierlijke karma. Het
zal niet het oors~~on~eli~~ehebben vervangen,
dat men nog albJd III zlJn natuur zal vinden.
Dat ~il zeggen, terwijl hij er naar streeft zijn
overwlcht voor het algemeen welzijn te ge-
bruiken, zal hij.niet zijn verlangen hebben op-
gegeven om zIJn macht voor persoonlijke be-
langen te gebruiken.
Maar hoe meer het omgezette karma zich ont-
wikkelt, des te meer zal men ontdekken dat de
primitieve impulsen het belemmeren.
Men zou dit kunnen vergelijken met het vol-
gende: zolang voertuigen zich voortbewogen
met een snelheid van niet meer dan 15 mijl
per uur, lette men niet op die delen, welke de
weerstand van de lucht onnodig vergroten.
Maar naarmate zij hogere snelheden ontwik-
kelden, werd men genoodzaakt om al die
delen, die weerstand baden aan de lucht en
de snelheid belemmerden, te verwijderen, zo-

dat de ontwerpers gedwongen werden eI~.ee~
vorm aan te geven die men nu "gestroomhJnd
noemt.
Op dezelfde wijze kan men zeggen dat hoe
meer onze sterke man zich ontwikkelt tot een
staatsman - zoals in de loop van vele levens
zal blijken - des te meer zuBen zijn gebreken
hem in de weg staan. Het gebruik van verm~:
gens voor zelfzuchtige doeleinden, hetgeen bIJ
een gewoon mens niet zou worden opgemerkt,
wordt een ernstige hinderpaal bij een staats-
man, en het karma om een politiek lichaam te
beheersen, of het klein of groot is, is nu zo
sterk geworden, dat hij bereid is en in feite
daartoe gedwongen wordt, om het primitieve
karma op te offeren ten einde het daarvan af-
geleide karma te bevorderen.
Het goede graan heeft nu eigen kracht gekre-
gen, voldoende om het verwijderen van het
onkruid mogelijk te maken zonder gevaar voor
het koren.
De vorming van de staatsman is slechts een
voorbeeld van een proces, dat men oak in de
ontwikkeling van andere soorten ~~rma kan
vinden. Uit het ruwe karma, dat WiJmet ons
uit het dierenrijk meebrengen, ontwikke~en~e
schitterendste hoedanigheden welke nodig zIJn
voor de vorming van de man van wetenschap,
de genezer, de bouwer, de kunstenaar en zo
voort. Maar hoe sterker het goede karma wordt
en hoe meer iemands verheven levensdoel vat
op iemand heeft, des te meer zal m~n ontdek-
ken dat het primitieve karma het III de weg



staat en des te dringender wordt de noodzaak
het te verwijderen of althans te beheersen.
Hun belemmering wordt op verschillende wij-
zen gevoeld. In de eerste plaats staat zij het
goede karma van iemand in de weg. Men
wordt als leider bijv. door zijn medemensen
erkend en men zal trachten meer invloed op
hun levensloop te krijgen. Maar men merkt
dat zulke mindel' gunstige eigenschappen als
een aanmatigende houdillg, leugenachtigheid,
slecht humeur en persoonlijke eerzucht, zo'n
doel in de weg staan.

Goede en kwade gezindheid grotendeels
resultaat van eigen gedrag

Er is een diepere wijze waarop de Nemesis van
zulk karma werkt. Wij hebben gezien dat het
de aspiratie van ons allen is, dat ons karma
voorwaarts gaat met een gevoel van goede ge-
zindheid ten opzichte van allen. Welnu, dit
gevoel van goede gezindheid van anderen
komt grotendeels voort uit wat men zelf doet.
Wanneer men iets doet - hoe geheim men het
oak doet, of hoe zeer men zijn geheime gevoe-
lens oak mag camoufleren in verband met wat
men openlijk doet - en men het gevoel heeft
dat men het doet tegen de belangen van ande-
ren in en daardoor hun werkelijke of vermeen-
de tegenwerking ondervindt, moet men nood-
zakelijkerwijs de voorstelling, die men van
anderen heeft, met een zekere vijandschap
kleuren. Dat beeld blijft ons bij en in alles wat

wi' doen, hebben wij dat gevoel. van ~ijand-
c~ap van andere mensen. Hier zlen WI]weer

Lrma werken als Nemesis: het wordt een ge-
woonte van ons denken, dat later tegen ons
zeIf wordt gericht.
Wi' kunnen er ons natuurlijk van losmake~:
he{ wegduwen - door er op t~. let~en dat WI]
bi' alles wat wij doen, werkeh]k hefhebbendeJ welwillend over anderen denken en all~en
die dingen te doen, welke wij n:et dergeh]ke
gedachten kunnen verenigen. Dit zal tot ge-
volg hebben dat wij hen zien in een geest van
welgezindheid jegens ons zel£.

Wij zullen allen samen zijn tot het
einde der dagen

Wij brengen uit het dierenrijk een kar.mis~h
evoel met ons mee van de, onbestendIghe~d

~an ons zeIf in deze wereld en de mens~n, dIe
wij ontmoeten. Onze natuurlijke instmcten
bren en ons er toe hen te beschou,:,:,enals men-
sen ~et wie wij slechts een VOOrbI]gaand~er-
kelijk contact hebben. Daarom geven WI] ~r
weinig am hoe hun houding tegenover ons IS
en welk gevoel wij overhouden van onze om-
gang met hen. ff d t lle
Maar als wij slechts konden bese en a d _
mensen die wij in dit leven ontmoeten, ge u
rende l~nge eeuwen en tot in eeuwigh~id toe

II .. ouden WI]lerenonze metgezellen zu en ZI]n, z . b
meer waarde te hechten aan de karmische e-
trekkingen welke wij met hen hebben.



De onbewuste voorstelling van anderen

Zelfs indien de dingen waren, zoals wij ze on-
bewust zien en indien wij de mensen nooit
meer zouden tegenkomen, die wij nu ontmoe-
ten, zou het onbewuste beeld dat wij van
anderen in het algemeen hebben, gekleurd
word~? door die bijzondere nuance van gevoel
dat WI)koesteren ten aanzien van hen met wie
wij nu te .~aken hebben en van wie 'wij gelo-
yen dat ZI)dezelfde gevoelens jegens ons heb-
ben. Deze onbewuste voorstelling van anderen
~eeft een z.eer levendig effect op onze hande-
Imgen. IndIen er welgezindheid bestaat tussen
ons zel~.en an~~ren, leidt iemands karma ge-
makkeh)k tot ZI)n doe!. Indien aan de andere
kant de ve~houd~ng er een is van onderlinge
kwade gezmdheId en argwaan, ondervindt
men karmische moeilijkheden.
Zo handelt Nemesis door voor ons een onbe-
wust beeld van anderen te maken naar wat wij
zelf hebben gedaan.

Gevaren van een politiek van verzoening
Betekent dit dat in alles wat wij doen, wij moe-
ten trachten anderen plezier te doen en niets
te doen waar zij niet van houden? Dit is werke-
lijk ee~. gevaar waartegen men op zijn hoede
moet ZI)n,een kuil waarin vele mensen, die een
hoog en schitterend ideaal nastreven, vallen.
Het is onvermijdelijk dat wat wij ook doen, wij
vaak - en soms geheel onverwachts - staan
tegenover kwaadaardigheid, sluwheid, onuit-

gelokte aanvallen, bedrog en ander onplezierig
karma. Zelfs Christus ontmoette al deze tegen-
werkende krachten, wat moet men daartegen
doen?
Het staat vast dat men zich de volgende vraag
moet stellen: welke invloed zal iemands hande-
ling op zijn karma hebben? wederom ~eg ik:
schenk aandacht aan uw karma. Maar hIer be-
doe! ik een nauwkeurig onderzoek van wat
iemands karma waarschijnlijk in de toekomst
zal zijn als een gevolg van wat men nu doet.
Veronderstelt dat men bedrogen, beledigd of
aangevallen wordt, dan kan men vijandschap
met vijandschap beantwoorden en doen. :-vat
men nodig oordeelt om de andere parh) te
overwinnen. Maar het gevolg is blijkbaar dat
men het beeld dat men van anderen in het
algemeen heeft, met vijandschap beschouwt.:
Het is mogelijk dat men in zulke gevallen met
handelt en het kwaad dat ons wordt aange-
daan, door de vingers ziet en anderen toestaat
hun wil te doen, maar met het gevoel dat men
de situatie toch eigenlijk niet meester is. Men
zal later ontdekken, wanneer men zich de ge-
beurtenis herinnert, dat men een gevoel van
teleurstelling heeft, dat men zichzelf geen
recht heeft aangedaan en dat men dan in zijn
verbeelding datgene doet wat nodig was om
de ander terecht te wijzen. Door zo te hande-
len verwekt men echter een karma van vijand-
schap, waardoor men het zelfde effect bereikt
alsof men al dadelijk de nodige stappen had
genomen om zichzelf te rechtvaardigen.



In feite is het zeIfs erger, omdat men daardoor
nog meer haat verwekt dan indien men al
dadelijk in het begin de nodige stappen had
genomen.
Het ideaal is, wanneer men daartoe de nodige
eigenschappen bezit, zo weinig mogeIijk te
doen om ons te rechtvaardigen en toch a~n het
eind te voelen dat men in zijn recht is zonder
enig gevoel van vijandschap jegens de andere
partij.

Welke zijn de eisen, die ons in staat stellen
deze houding van welgezindheid aan te ne-
men?
1. Een ervan is zeker: Wifsheid, onderschei-
dingsvermogen, die openheid van geest waar-
door men de werkelijke achtergrond van een
situatie kan zien door de begoocheling heen,
welke karma de geest voorhoudt. Het gaat
boven kennis uit. Het is het vermogen om te
kennen, die scherpte van het intellect, die ons
in staat stelt vergaarde kennis overboord te
gooien en de essentiele feiten van een situatie
voor ons zelf te zien.
2. Nog een andere hoedanigheid zou zijn:
Eenheid met het leven; die diepe liefde en
sympathie welke iemand in staat ste1t zich vol-
ledig te vereenzelvigen en een te zijn met
iemand anders en de dingen door zijn ogen te
zien. Wij hebben ontdekt dat in slecht karma
de kiem aanwezig is van het goede en dat de

kiem zich kan ontwikkelen door welgezindheid
jegens anderen. Liefde, Eenheid, Mededogen
staan ons toe die kiem van het goede in ande-
ren te zien en haar in hare ontwikkeling te
helpen.
3. Vele mensen zouden zeggen dat de eigen-
schap, welke ons het best in staat stelt een daad
van vijandschap jegens ons door de vingers te
zien, bewuste macht is: zelfvertrouwen, dat
ons een gevoel van zekerheid in het leven
geeft, dat op geen enkele wijze door die bijzon-
dere daad in gevaar wordt gebracht.
4. Anderen zouden volhouden dat de hoeda-
nigheid welke iemand werkelijk in staat stelt
cen karmische aandrang te negeren, Bekwaam-
heid is: die psychische vaardigheid om een im-
puIs onmiddellijk, zodra deze gevoeld wordt, te
negeren, een impuls, die ongewenste conse-
quenties zou hebben.
Deze bedrevenheid brengt karma op andere
wijze tot een minimum terug. Wij hebben het
leven vergeleken met een cricket-spel, waarin
het probleem is aIle activiteit van de tegenstan-
der om ons te overwinnen ongedaan te maken.
De onbekwame batsman zal waarschijnIijk
door de eerste of tweede bal, welke hem wordt
toegebowled, uitgeslagen worden. Maar naa~~
mate hij in vaardigheid vooruit gaat, leert hI)
hoe de ballen die zijn positie bij het wicket
bedreigen op te vangen, maar om ze ~eg te
slaan, neeft hij tameIijk veel energie nodlg. De
bekwame batsman kan ze met een minimum
aan inspanning wegslaan.



Welnu, in het leven leert men om, wanneer er
iets gebeurt dat ons uit ons evenwicht brengt,
ons zelf te herstellen met steeds mindere in-
spanning. De Adept doet het zonder enige
zichtbare inspanning.

De vier hoedanigheden zijn de vier factoren
voor succes in gesublimeerder vorm

Men zal zien dat elk van deze hoedanigheden
als het ware een graad hoger ligt dan een over-
eenkomstige eigenschap, welke wij nodig ach-
ten om een doel te bereiken, dat karma ons
voorgehouden heeft.
1. Wifsheid, onderscheidingsvennogen, intel-
lectuele scherpzinnigheid - of noem het alleen
verstand - is hoger dan kennis en veroorlooft
ons deze kennis op te geven, die voor ons ge-
heugen niet nodig is om te bewaren omdat
men daar desgewenst gemakkelijk op kan ko-
men. Een persoon met een wiskundige knob-
b~l behoeft zijn geheugen niet met wiskundige
felten vol te stoppen - formules, bewijzen enz.
- welke hij gemakkelijk voor zich zelf kan uit-
denken, wanneer hij ze nodig heeft.
2. Eenheid, Goddelijke Liefde, staat hoger
dan en is voortgekomen uit menselijke liefde -
dat wil zeggen die liefde, welke hoofdzakelijk
bestaat uit begeerte. Het is goed lief te hebben
wat mooi is in het leven in die zin, dat men dat
Hjne gevoel heeft, waarbij men in vervoering
wordt gebracht over wat schoon en aantrekke-
lijk is in het leven om ons heen. Maar hoe gro-

ter gevoel van eenheid met aIle leven, des te
minder begeren wij iets alleen voor onszelf te
nemen.
3. Macht komt voort uit vastbeslotenheid.
Vastbeslotenheid betekent dat men zijn wil op
een doel richt en niet zijn inspanning vermin-
dert v66rdat men het doel bereikt. Maar hoe
groter iemands morele kra~ht is, ~es te rnind~r
inspanning heeft men nodIg. Zo IShet ook ill

het fysieke leven: hoe groter ons fysiek vermo-
gen, des te minder fysieke inspanning is er
nodig om iets te bereiken.
4. Bedrevenheid komt voort uit handeling, of
laten we zeggen, de actie tot een minimum
terug brengen wat in toegepaste wiskunde
"werk" wordt genoemd. Wanneer wij terug ko-
men tot ons voorbeeld van een bekwame bats-
man, stelt zijn vaardigheid hem in staat zijn
energie juist daar aan te wenden wanneer,
waar en hoe deze het meest effectief is, en zo
bereikt hij met weinig verkwisting van energie
het doel, waarvoor een onbekwame batsman
veel meer energie nodig heeft.
Aangezien elk van de vier hoedanigheden de
overeenkomstige factor voor succes is in een
gesublimeerde vorm, kan men gemakkelijk be-
grijpen dat zij deze factoren kunnen vervan-
gen am ons karma te vervullen. Tegelijkertijd
helpen zij ons am meesterschap over karma te
krijgen en ons er niet door te laten meeslepe~~
zodat men het ware karmische doel voorblJ
schiet.
Zij stellen ons in staat ons evenwicht op het



Pad te houden. Het Nauwe Pad tussen de ge-
varen, waarbij wij voortdurend de kans lopen
naar de ene of andere zijde te vallen; het Pad
w~.arop men aIleen zijn werkelijk Wezen e~
b~I)Vendgeluk kan vinden. Zij zijn waarlijk de
VIer hoedanigheden voor het Pad.

Los zijn van karma

N~armate deze hoedanigheden zich in ons ont-
wlkkelen? mer~en wij dat wij een doel met
st.eeds mmder mspanning kunnen bereiken, en
?It maakt het gemakkelijker om de hand, die
lets ver~eerds wil doen, tegen te houden.
Maar Zl) stellen ons in staat om meer en meer
van o~~ karma te elimineren, waardoor wij de
m?geh)ke oorzaken van pijn voor ons zelf ver-
mmderen.

redevoeringen in en buiten het parlement, de
radiotoespraken, de overvloed van politieke
geschriften, in periodieken en in boeken - al
cleze dingen, die zo'n belangrijke rol spelen in
het politieke leven, speciaal in de democratie,
hebbcn dit einddoel.
Veronderstellen wij nu dat o~ze staats man an-
dere middelen he eft om de wII van anderen op
cen groot doel te richten, dat zij zelf gewoon-
lijk niet hebben bedacht; een middel dat hij
kan gebruiken zonder dat zijn onderdanen we-
ten uit welke bron de ideeen komen, die in hun
brein opkwamen of zonder dat zij zelfs weten
dat de ideeen niet van hen zelf waren. Zo be-
schouwd is het het belangrijkste dat zij hun
wil cO.l!centreren op het doel dat hij bedacht
heeft, en of zij weten wiens wil het oorspron-
kelijk was, is zelfs voor hem van mindel' be-
lang.
Inderdaad komt het goed in zijn kraam te pas
dat de mensen zouden geloven dat het hun
eigen denkbeeld was, omdat zij zich dan waar-
schijnlijk meer met overgave aan dat werk zou-
den geven.
Daar hij de middelen heeft om dit te doen, zou
hij het onnodig vinden om het gezag in eigen
handen te nemen en zo zich bloot te stellen
ann aIle aanvallen welke een persoon met ge-
zag vooral in een democratische organisatie
heeft te verduren. En hij zou deze democra-
tisch willen hebben, omdat hij de wil van an-
deren in actie wil zien en niet overheerst door
zijn wil of die van iemand andel's.

Van staatsman tot Manoe

Wij hebben de transformatie van de vechters-
baas to~ de staatsman gadegeslagen in de per-
soon, dIe graag gezag wil bezitten omdat hij
voel~. dat hij de belangen van een politieke
parh) b~ter kan leiden dan iemand andel's.
Maar zo n pe~soon leert spoedig dat zijn taak,
n.1. am de dmgen te stuwen in een richting
zoals hij h~t zich h~? voorgesteld, alleen op
een bevredlgende WI)Zekan worden verricht
do?r de me~lsente overtuigen van de raadzaam-
h.eld van dIe koers en zo hun eigen wil te laten
nchten volgens zijn plannen. AIle politieke
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Welnu, het is mogelijk zulk een staatsman-
schap te voeren, het lot van volkeren met een
bekwame, krachtige en liefderijke hand te lei-
den en toch een hand welke onzichtbaar en
onbekend is en waarvan het bestaan zelfs niet
wordt vermoed. En dit wordt mogelijk ge-
maakt door het gebruik van hoedanigheden
welke op het ogenblik als occult worden ge-
kend. Met de ontwikkeling met zulke eigen-
schappen als staatsman - terwijl hij in een
vaag en ver verleden de vechtersbaas was - is
hij op weg een Manoe te worden.

Het kan zijn dat iemands levensideaal niet zo
zeer is staatsman te worden, maar een leraar
en dat de drang in iemands ziel is licht te wer-
pen en kennis te verspreiden op de donkere
paden van het leven,
Maar iedere leraar weet dat die kennis het nut-
tigst is, welke men zelf heeft veroverd en waar-
bij men ijverig stap voor stap voorwaarts gaat
tot men de waarheid welke men zocht, heeft
gevonden. Zo merkt hij dat zijn doel om ande-
ren kennis bij te brengen het best wordt ge-
diend door de belangstelling der mensen voor
een probleem te wekken en hen er toe te bren-
gen in de diepten ervan door te dringen en ver-
der te werken totdat zij hun eigen inzichten in
de vereiste waarheden hebben verkregen,
waarbij de leraar het toezicht houdt op de te
nemen stappen en hen zo nodig af en toe

corrigeert, wanneer een misstap wordt be-
gaan. 1 h .
Ret bezit van occulte vennogens ste t em m
staat dit te doen, veel beter dan wanneer het
gedaan wordt door een leraar, die afhankelijk
is van het gesproken woord om ideeen op de
geest van anderen over te brengen. Een leraar
met occulte vermogens kan een idee in het
brein van een leerling brengen en ~ich ervan
verzekeren zonder het aan de leerlmg te vra-
gen dat het denkbeeld, dat deze opgevangen
heeft, de bedoeling van de leraar was. En
daar de leerling geen vennoeden h~eft dat het
probleem dat in zijn eigen geest IS ontstaan,
eigenlijk door een ander is gesuggere~rd en d~~
de oplossing aan d!.e ander ~.ekend IS, zal. ?IJ
des te waarschijnhJker al zlJn verstan~~hJke
kracht op de oplossing richten, ~odat hlJ een
veel groter kennis van zaken knJgt dan wan-
neer het hem door het gesproken woord was
medegedeeld.

Van filanthroop tot de Meester van
Mededogen

Ret kan zijn dat men zijn grootst~.geluk hierin
vindt dat men anderen de weg WIJsttot geluk.
Wanneer dit instinct nog elementair is, wordt
het bevredigd door andere materiele genoe-
gens, zoals goed eten, aantrekkelijke kleding
en andere gewenste bezittingen te verschaf-
fen,
Maar men leert dat weldaden welke slechts een



tijdelijke waarde hebben, geen blijvend geluk
kunnen geven aan anderen, evenmin als aan
ons zelf. En zo streeft men ernaar weldaden te
do~n .van werkelijk blijvende aard. De moeilijk-
he~? IS dat zulke hogere waarden niet altijd op
P:l)~ worden gesteld. Het vermogen tot appre-
cl.ahe .moet dan worden gecultiveerd. Boven-
dlen IS men niet alleen voldaan door Ioutel'
weldaden te doen. In een liefde welke steeds
voller en dieper wordt, zou men graag willen
dat h~t voorwerp van iemands liefde niet alleen
de mrddelen tot geluk bezit, maar oak het ver-
mogen deze middelen voor zich zelf te verkrij-
gen, wanneer hij het verlangen er naar zou
hebben.
Welnu, on~e eigen ervaring leert ons, naarmate
men voorUlt gaat in het zoeken naar geluk dat
e~n meer ~~ijvend geluk kan worden verkregen
urt ~ees~eh)~e waarden dan uit stoffelijk bezit.
En m ZI)n hefde vaor hen, die men tracht wel
~e doen, gaat ons verlangen nahmrlijk uit am
m hen een appreciatie van zulke waarden op
te wekken, een waardering sterk genoeg am
hen aan te sporen deze vaor zich zelf te zoe-
ken. Want zulk bezit kan niet geschonken wor-
den, zelfs niet door de goden. Alles wat men
doen k~n, is in de leerling een verlangen naar
deze d.mgen wakker te roepen en hem onge-
merkt m d~ g~wenste richting te leiden.
Dus~ oak hlenn ervaart hij, met zijn hoge op-
vattmg van het leven am anderen de middelen
tot geluk te verschaffen, dat, terwijl zijn liefde
voller en dieper wordt, de behoefte aan con-

Los zijn van het stoffelijk leven

Deze ontwikkeling zal altijd waar blijken te
zijn, ongeacht iemands verheven levensdoel.
Hoe meer hij zich geeft aan dat doel en hoe
meer hij tracht het te bereiken, des te meer
wordt hij er toe gedrongen die hoedanigheden
te ontwikkelen welke hem er toe in staat stellen
op de achtergrond te blijven en ongezien en
onvermoed diegenen te inspireren, wier geluk
hij tracht te bevorderen.

De vier zuilen van Nirvana

Zo komt er een stadium dat de Adept zijn ver-
heven taak het best kan verrichten zander in
het fysieke leven der mensen te treden. Elk
verlangen am dat te doen kan voortkomen uit
cen of ander karma, waarvan hij zich nag niet
geheel heeft bevrijd. Maar terwijl hij voortgaat
in hem zelf de vier hoedanigheden voor het
Pad te vervolmaken, zal hij leven na leven hoe
langer hoe meer de overblijfselen van zijn
karma afwerken en zo geleidelijk aan Nirvana
bereiken, de toestand waarin hij merkt dat hij
en al zijn karma, zijn opgelost, zodat hij geen
noodzaak meer voelt onder de mensen te leven.
Nirvana betekent letterlijk: "oplossing".
Nirvana betekent niet dat hij door een of an-
dere kracht buiten hem zelf gevrijwaard is van
incarneren onder de mensen, of dat de vrijheid
am te reincarneren Vaal' hem verloren is. Maar



zodra de vier hoedanigheden voor hem zijn
vervolmaakt, is elke aandrang daartoe onmid-
dellijk verdwenen.
In Nirvana is hij geheel uit het aardse leven
terugg~trokken. Ma~r hij keert het niet zijn rug
toe ~ls I~tSd~.them niet langeI' aan gaat.
!f~t IS~Igenh)ktegenstrijdig, maar hij kan zich
)UlStmeer en meer uit het stoffelijke en fysieke
leven terugtre~ken, omdat hij daarmede tot een
grotere EenheId gekomen is.
De Meester K. H. heeft eens geschreven:

Oh, die uiteindelifke rust, dat Nirvana
waar men - "een kan zifn met het leven
en toch - niet te leven." ")

(Uit "Brieven van de Meesters
van Wijsheid") pag. 116.

I?dien de Heer Boeddha weigert een stoffelijk
l~?haamaan .~e~emen, doet hij dit waarschijn-
h)k omdat hI) vmdt dat zijn liefde voor al wat
l~eft, op deze aarde een voller uitdrukking
vmdt op de hogere gebieden dan in het fysieke
leven.
En het zijn de vier hoedanigheden die de
Adept in het Nirvana doen blijven. Z~ worden
de vier hoedanigheden voor het Pad, wanneer
ze vervolmaakt zijn, de vier zuiIen van Nir-
vana:
Wijsheid - Mededogen - Zel£vertrouwen _
Bekwaamheid.

Drie bijzondere voorbeelden van oorzaak en
gevolg in karma.
De drie hoofdstukken in dit boek waren reeds
getypt en het werk had reeds een stadium be-
reikt, waarin het zeer bezwaarlijk zou zijn be-
langrijke veranderingen in de tekst aan te
brengen en er nieuwe gegevens in te verwer-
ken. Maar aangezien wat voIgt van belang is,
voeg ik het er hier apart aan toe.
Ik ben juist drie bijzondere gevallen van karma
tegengekomen, waarin zowel de oorzaak als
het gevolg ervan zijn aangegeven en nog wel
volgens een verklaring van niemand minder
dan Meester K. H. Men zal opmerken dat altijd
het karmisch gevolg datgene is, wat iemand
zelf doet en niet wat hem overkomt of hem
door een ander wordt aangedaan; en dat het
gevolg altijd natuurlijkerwijze voortkomt uit
zijn oorzaa~ zonder ingrijpen van een "Heer
van Karma.
Alle drie merna aangehaalde passages zijn uit
brieven, door Meester K. H. aan de heer A. P.
Sinnett geschreven en overgeschreven in "De
brieven van Meesters van Wijsheid."
1. Waarom zoudt ge u dan beklagen dat u
geen bepaalde vermogens werden gegeven
en dat zelfs het bewijs van ons kunnen u
meer en meer onthouden wordt etc.. 't Is waar,
gij hebt verscheidene malen aangeboden vlees

") Brieven van de Meesters van Wijsheid (eerste serie
pag. 61).



en alcohol op te geven en ik heb het geweigerd.
Aangezien gij niet een blijvende chela zou kun-
nen worden, waarom zoudt ge dat dan doen?
Ik had gedacht dat gij dit alles lang geleden
zoudt hebben begrepen; dat gij in alles berust
had, besloten om geduldig te wachten op toe-
komstige ontwikkelingen en op de tijd dat ik
persoonlijk vrij zou zijn. Gij weet dat ik de
enige was, die probeerde mijn opvatting door
te zetten inzake de noodzaak om tenminste een
kleine hervorming, althans een lichte ontspan-
ning te brengen in de uiterste gestrengheid van
onze voorschriften, als wij het aantal Europese
theosofen zouden willen zien groeien en wer-
ken voor de verlichting en het welzijn van de
mensheid. Ik slaagde niet in mijn pogingen
zoals ge weet. Alles wat ik kon bereiken was
de vel'gunning met enkelen in correspondentie
te treden - met u bovenal, aangezien ik u had
uitverkol'en als degene, die onze leringen,
welke wij besloten hadden aan de wereld te
geven, uit te leggen, althans tot op zekere
hoogte. Daar ik als gevolg van mijn werk niet
in staat was mijn onderricht aan u geregeld
voort te zetten, had ik besloten dit op te nemen
nadat mijn werk gedaan was en ik een paar
uur vrije tijd tel' beschikking had. Ik was aan
handen en voeten gebonden, toen ik die poging
deed u een eigen blad te bezorgen. Het was mij
niet toegestaan enige psychische vermogens
voor die ondememing te gebruiken. Gij kent
de resultaten. Toch zou ik zelfs met de geringe
middelen, welke ik tot mijn beschikking had,

geslaagd zijn, als er niet die opwinding was
geweest over de Wet van Ilbert. Hebt ge o?,it
stil gestaan bij of zelfs de ware red~n van ~lJn
mislukking vermoed? Neen, want glJ weet mets
van de innerlijke en uiterlijke werking van kar-
ma - van de zijdelingse slagen van deze vel'-
schrikkelijke wet. Maar gij weet wel dat er
cens een tijd was dat gij de diepste verachting
voor ons allen had, omdat wij tot de donkere
rassen behoren en dat gij de Hindoes als een
mindel'waardig ras hebt beschouwd. Ik zal er
maar niet meer van zeggen. Indien gij enige
intuitie hebt, zult ge oorzaak en gevolg nagaan
en misschien de reden van de mislukking be-
grijpen. .
2. Had ik maar geschreven - toen lk mr.
Hume's bezwaren beantwoordde, die - na de
statistische berekeningen welke gemaakt zijn
met de klaarblijkelijke bedoeling om onze le-
ringen te "vemietigen" - volnield dat ten
slotte spiritisten gelijk hadden en de"meerder-
heid van spoken op seances "geesten waren-
met de uitzondering van zelfmoordernaars en

~stl'ale hulsels" - en die slachtoffers van onge-
lukken, die plotseling sterven vol van aardse
hartstochten, kan dus geen ander ooit, etc. etc.
"dan zou er op mijn onderricht niets aan te
merken zijn geweest. Te denken dat gij, bege-
rig als gij zijt om leerstellingen ..te aanvaarden,
die in sommige van de belangnJkste punten de
fysieke wetenschap van het begin tot het eind
tegenspreken - gij er door mr. H~me toe .te
brengen was om over een eenvoudlg verZUlm



te redetwisten. Mijn waarde vriend, sta mij
toe op te merken dat eenvoudig gezond ver-
stand u moet hebben toegefluisterd dat
iemand, die vandaag zegt dat "geen ander
ooit" enz. en enige dagen later ontkent ooit het
woord "nooit" te hebben uitgesproken, niet
alleen geen adept is, maar aan hersenverwe-
king of een andere ziekte moet lijden. Op de
marge schreef ik "zelden", maar ik heb het
woord "nooit" niet gebruikt - dat slaat op de
marge van de proef van uw brief N II. Die
marge, of betel' - om een nieuwe beschuldi-
ging te vermijden - het stuk papier waarop ik
enige opmerkingen omtrent het onderwerp had
geplaatst en die. ik aan .~lWpraef had gehecht
- hebt ge er mt verwlJderd, evenals de vier
regels poezie. Waarom ge dat gedaan hebt,
weet ge zelf het best. Maar het woord "nooit"
slaat op die marge.
Aan een zonde erken ik inderdaad "schuldig"
te zijn. Die zonde was een zeer sterk gevoel van
g~prikkeld~~id jeg~n~ mI'. H~me toen ik zijn
tnomfantehJke statishsche bnef ontving; het
antwoord hierop is geweest mijn brief aan u
waarin u de gegevens verstrekte voor uw ant-
woord op de brief van mI'. Khandalawalla,
~elk.e ge aa~ H.P.B. had teruggezonden. Was
lk met gepnkkeld geweest, dan zou ik mis-
schien geen schuld hebben gehad aan het ver-
zuim. Dit nu is mijn karma.
3. A. P. Sinnett is niet een "volkomen nieuwe
u~~inding". Hij is het.~ind en de schepping van
zlJn vroeger persoonhJk zelf, misschien wel de

karmische nakomeling van Nonius Asprena,
consul van Keizer Domitianus (94 n. Chr.)
tezamen met Arricinius Clementius en vriend
van de Flamen Diales van die dagen (de hoge-
priester van Jupiter en hoofd van de Flamines)
of van die Flamen zelf - hetgeen een verkla-
ring zou zijn voor A. P. Sinnett's plotseling ont-
wikkelde liefde voor mysticisme."
Het is gemakkelijk het verband tussen oorzaak
en gevolg in elk van deze drie gevallen na te
gaan:
1. Sinnett's minachting voor het Jndiase ras
verhinderde hem om zijn vertrouwen in een of
andere Jndier te stellen. Met dit gebrek aan
veltrouwen kon hij zijn wil niet richten op zijn
doe!: het succes van de "Phoenix"-ondeme-
ming zoals deze behandeld had moeten wor-
den. Het resultaat was de betreurenswaardige
mislukking van die ondememing. Men zou
werkelijk kunnen zeggen dat hij van het begin
af onbewust had gewild dat deze niet zou
slagen. Uit koele berekening was hij bereid
samen te werken met een Jndier, maar door zijn
trots deinsde hij terug voor een succes waar-
door hij aan een Jndier verplicht zou zijn. Hoe
zeer hij de mislukking ook zou hebben be-
treurd, hij had het zeIf zo gewild uit trots en
gebrek aan vertrouwen.
2. Sinnett's onbewuste onwil om iets van een
Jndier aan te nemen blijkt ook uit de wijze
waarop - in spijt van zijn beweerde bereid-
willigheid om van de Meester K. H. te leren,
een bereidwilligheid welke werkelijk in zijn



koele berekening bestond - hij klaar stond om
met de Meester te redetwisten, in het bijzonder
in dit geval, waar hij de meer sceptische Hume
achter zich had, die zijn bezwaren in Sinnett's
brein overbracht. Deze methode kon zeer irri-
terend zijn en in dit geval prikkelde het ten-
minste inderdaad de Meester, die in zijn ge-
prikkeldheid besloot korte metten met Hume
te maken. Te kort, naar het bleek, zodat hij iets
verzuimde dat Hume aangreep om de lering
van de Meester aan te vallen. Hier kan weer
gezegd worden dat het Karma van de Meester
door het weglaten van de woorden: "en die
slachtoffers van ongelukken, die plotseling
sterven vol van grove aardse hartstochten" on-
bewust door hem zo is gewild, omdat hij in zijn
irritatie Hume kwijt wilde met het minimum
aan woorden.
3. Dit is het enige voorbeeld van de drie waar-
in een karmisch gevolg in een leven wordt na-
gespeurd tot de oorzaak in een vorig leven. En
het gebruik van de woorden "voor zover hij
er iets van weet" laat ons in twijfel of de Mees-
ter het plan had de vorige incarnaties van Sin-
nett als een feit of als een hypothese te be-
schouwen. Maar of het als een feit of als hypo-
these bedoeld was, het karmisch gevolg van
Sinnett's liefde voor mystiek in dat leven is
gemakkelijk na te gaan omdat hij in het ver-
leden een vriend was van een Romeinse
Flamen of zelfs de Flamen zelf, een functie
waarin mystiek een belangrijke plaats innam.
Sinnett ging slechts voort met in dit leven

te doen wat hij reeds in vorige levens had
gedaan.
De Meester K. H. had gezegd: Uw daden in
het verleden... zijn onuitwisbaar ingedrukt
in het register van Karma 0). In de hie l' ge-
geven drie voorbeelden zou iemand die inzicht
heeft zonder enige kennis van de oorzaken in
staat kunnen zijn uit deze hun karmische ge-
volgen te lezen.
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