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Aan de Voeten van de Meester vermeldt moed als een vereiste voor het
pad. Het is misschien niet altijd duidelijk wat die moed betekent. Betekent het, 
zoals enkele mensen zich voorstellen, doen wat men maar wenst? Wat men 
maar wenst kan overeenkomen met de begeerten van de persoonlijkheid, van-
uit een lager gezichtspunt, en niet geschikt zijn voor echte vooruitgang. Het 
kan ook het handelen zijn van iemand die ziet in welke richting de mensheid 
vooruit moet gaan. Er is ook een massa mensen, die wij de mensheid noemen, 
die, zowel in denken als in doen, min of meer de praktijk volgt die door dege-
nen in posities van autoriteit of macht beschouwd wordt als normaal en juist.

Giordano Bruno groeide op en trad op heel jonge leeftijd in een klooster,
wat niet ongewoon was in die dagen. Zijn gedachten en misschien zijn erva-
ring lagen ver vooruit op de brede massa mensen om hem heen. Hij begon 
te spreken over dingen waaraan zij nooit gedacht hadden. Hij trok van land 
tot land, totdat hij gevangen genomen werd en levend verbrand. Ik noem 
hem omdat hij moed had. Daar hij een ongewoon iemand was, sprak hij over 
dingen en zaken die in die tijd als ongepast werden beschouwd. Annie Besant 
was niet bereid, zelfs toen ze jong was, alleen maar haar man te volgen en 
mee te gaan in het leven zoals dat werd goedgekeurd door orthodoxe chris-
tenen. Toen zij vragen stelde, omdat zij wilde weten, werd haar gezegd haar 
mond te houden. Zij verliet haar man en leefde een leven van armoede, wor-
stelde zich door veel dingen heen en kwam eruit tevoorschijn zoals zij was. 
C.W. Leadbeater had de moed om bekende omstandigheden te verlaten en 
H.P. Blavatsky te volgen. Het is moeilijk voor ons om ons voor te stellen hoe 
verschrikkelijk dat in zijn tijd leek. Van Krishnaji (J. Krishnamurti - redactie) 
werd verwacht dat hij bepaalde dingen deed en dat hij volgens een patroon 
leefde. Hij had echter iets bijzonder belangrijks over te brengen aan men-
sen over de gehele wereld, en hij wilde dat anderen zelf nadachten. Dit zijn 
voorbeelden van mensen die zich de woede van de maatschappij op de hals 
haalden, maar die de moed hadden om afkeuring het hoofd te bieden en te 
spreken over wat zij beschouwden als de waarheid. Dit geeft ons een idee van 
de moed, zoals die genoemd wordt in Aan de Voeten van de Meester, die niet 
alleen fysieke moed is.

Morele kracht en moed
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Veel mensen hebben fysieke moed, en geven zelfs hun leven op, maar dat
is relatief gemakkelijk. Van binnen nadenken over dingen en dapper de waar-
heid volgen, zelfs wanneer mensen dat afkeuren, dat is meer opmerkelijk. 
Als wij denken aan het innerlijk bestuur van de wereld, wordt gezegd dat er 
volkomen harmonie en samenwerking heerst. Toen de Meesters, de innerlijke 
stichters van de vereniging, het idee kregen om te werken aan een vereniging 
zoals de Theosophical Society, was niet iedereen het daarmee eens, maar 
zij zeiden, ‘u kunt het proberen’. Moed maakt deel uit van de vereisten voor 
het pad. Ieder mens moet trachten de waarheid ervan te kennen, ernaar te 
leven, en te zien of het werkt. De moed waarover wij spreken moet langzaam 
binnenin ons worden opgebouwd, om te zien of deze werkt. Dit soort moed, 
zo adviseert Dr. Besant, kan versterkt worden door over het onderwerp te 
mediteren.

Als wij kunnen beginnen met onderscheid te maken tussen de uiterlijke
persoonlijkheid en het atma of de innerlijke heerser, dan begrijpen wij moed 
misschien in de ware zin. Wat het atma ziet als de waarheid, is wat gedaan 
moet worden. Er kan een gelegenheid zijn wanneer over belangrijke dingen 
gesproken moet worden. Dan vallen wij misschien stil en gaan mee met de 
massa; dat is iets heel anders. Het vraagt dus kennis van wat belangrijk is en 
wat minder belangrijk is, wat waar is en niet waar; daarvoor is deze meditatie 
nodig. Wij praten over allerlei dingen die ons niet aangaan; dingen die voor 
ons niet belangrijk zijn, maar wij praten nu eenmaal graag. Wij begeven ons 
ook in situaties die onze aanwezigheid niet vereisen.

De persoon die mediteert, moet denken over wat zijn Zelf werkelijk wil. Wil
het dat u zich bemoeit met alle kleine frases waar mensen zich in verlustigen? 
Wil het tijd besteden aan alles wat de gemiddelde mens doet? Het is door da-
gelijkse meditatie over wat noodzakelijk is dat wij tot de conclusie komen dat 
de meeste dingen waarmee de gemiddelde mens in contact komt, nutteloos 
zijn. Als wij mediteren over het werkelijke, verwerpen wij het onwerkelijke; 
de moeilijkheden in het leven die zo groot lijken voor de man van de wereld 
lijken niet zo belangrijk.

Vaak wordt gezegd dat er een soort morele kracht nodig is op het pad.
De orthodoxe hindoe bijvoorbeeld is er zeker van dat wat gezegd wordt in de 
Veda of in een andere tekst die hij gelezen heeft, waar is. Hij zegt: ‘Ik zal de 
lagere kasten verwerpen’, maar hij kent de waarheid erover niet. Het zelfde 
kan gezegd worden van de christen of de communist of van wie dan ook. Zij 
grijpen  bepaalde feiten aan en verbeelden bepaalde waarheden, en die zijn 
misschien helemaal niet waar. Het hebben van morele kracht vraagt dus ook 
om veel bedachtzaamheid, alertheid, en het trachten te ontdekken waar de 
waarheid ligt.

Het licht is om ons heen
C.W. Leadbeater citeert: Het licht is helemaal rondom u, maar wij moeten

wel onze ogen openen om het te zien. Wij openen onze fysieke ogen en wij 
zien wat er gebeurt op het fysiek niveau. Dat is alles. Als wij echter ons inner-
lijk oog open doen, beginnen wij de werkelijkheid te zien van wat verkeerd is, 
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en dat is heel belangrijk. Als wij zien wat de gemiddelde mens ziet, dan zijn er 
talloze dingen die ons kunnen opwinden. In feite zijn we graag opgewonden; 
het leven wordt heel saai als het voortdurend hetzelfde verloopt. Er moeten 
een paar mensen zijn om een hekel aan te hebben, een paar mensen over 
wie wij een oordeel vellen, dingen waarover wij een mening hebben! Al deze 
dingen zijn er, en wij denken dat ze heel belangrijk zijn.

Het brein kan alleen maar bepaalde dingen verrichten. Er wordt bezit
genomen van een lichaam voor deze incarnatie, door middel waarvan wij ver-
ondersteld worden enige kennis te vergaren. Er zijn buitengewoon intelligente 
mensen, wetenschappers, filosofen en dergelijke, die denken dat er niets is 
dat hun begrip te boven gaat, maar dat is niet zo, omdat het slechts een klein 
deel is wat men begrijpt. Het leven is helemaal rondom ons, maar wij openen 
onze ogen alleen maar een klein beetje om een deeltje te zien van wat in feite 
bestaat. Wij moeten dus leren dat onze huidige meningen op geen enkele wij-
ze definitief zijn; zij kunnen er volkomen naast zitten, of maar zeer ten dele 
juist. Laten wij onszelf dus niet te serieus nemen, om mogelijk te maken het 
leven te volgen zoals het atma ons zou willen laten doen.

Door meditatie beginnen wij te zien wat belangrijk is en wat niet belangrijk
is; de meeste dingen waarover wij ons zorgen maken helpen bar weinig. Wij 
neigen ertoe ons zorgen te maken over veel kleine dingen, omdat wij vanuit 
het fysieke gezichtspunt aan die dingen denken. Die zijn echter misschien 
niet zozeer de moeite waard als wij wel denken. Wanneer u zich ergens zor-
gen over maakt en u vertelt iedereen erover, is dat gewoon een manier van 
ledigheid en niets doen, van de tijd doorkomen. Wij kunnen een hoop opwin-
ding in ons leven veroorzaken door ons druk te maken over gebeurtenissen, 
over mensen, over allerlei soorten dingen. Als wij echter in het algemeen een 
zekere afstand zouden kunnen bewaren tussen onszelf en de gebeurtenissen 
die wij doormaken, dan zou dat beter zijn. Meditatie betekent het trainen 
van onszelf tot hogere dingen, zonder de lagere dingen die noodzakelijk zijn 
te laten vallen. Het gaat om datgene wat belangrijk is en wat niet belangrijk 
is, wat nuttig is en wat niet nuttig is, zoals in Aan de Voeten van de Meester 
staat.

Laten we het voorbeeld nemen van een dier dat gewond raakt. Het heeft
natuurlijk pijn, maar het ligt stil en laat genezing plaatsvinden. Genezing 
wordt moeilijk in ons geval vanwege de manier waarop ons denkvermogen 
werkt. Wij moeten zorgvuldig over deze dingen nadenken en niet bang wor-
den als het denkvermogen leeg wordt. Natuurlijk moeten wij onderscheid ma-
ken tussen de leegheid die ontstaat uit onwetendheid en die welke het gevolg 
is van kennis en inzicht. Een koe kan in het weiland staan herkauwen, terwijl 
zij nergens in het bijzonder aan denkt, maar wij hebben het vermogen tot 
nadenken. Wij gebruiken dat vermogen niet op de juiste manier. Wij denken 
keer op keer na over dezelfde dingen, omdat wij erdoor aangedaan worden. 
Wij moeten zien hoe het denkvermogen het hoofd biedt aan verschillende
situaties. Als het denkvermogen stil is, hoeven wij ons daar geen zorgen over 
te maken.
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Krishnaji zei vaak dat hij alleen maar keek, niet nadacht en niet het
denkvermogen gebruikte wanneer hij langs het strand liep. Dat is moeilijk te 
doen voor iemand wiens verstand zo ontwikkeld is, maar als het denkvermo-
gen onder controle is, helpt dat wel; het weet wanneer moed noodzakelijk is.

Uit: The Theosophist, december 2008
Vertaling: A.M.I.

‘… een moedig verdragen van persoonlijk onrecht
een dapper opkomen voor onze beginselen
een onverschrokken verdediging van hen
die onrechtvaardig worden aangevallen…’                

Wanneer een nieuwe waarheid wordt verkondigd,
wordt zij altijd bestreden, in diskrediet gebracht, 

zelfs belachelijk gemaakt, door een onwetende publieke opinie.
Net doen alsof je als de anderen denkt,

je verschuilen achter de grootst mogelijke discretie
waar het je diepe overtuigingen betreft, dat kon men

in die tijd van nieuwe theosofen begrijpen (rond 1890, redactie)…

Laten we eerst vaststellen dat moed 
één van de vereiste kwaliteiten is bij deze drie treden:

moed om te verdragen,
moed om voor je principes op te komen,

moed om anderen te verdedigen.
Het spirituele leven is niet voor lauwhartige mensen.

Verdragen, partij kiezen en positie innemen,
dat alles vereist kracht en moed.

Een zogenaamd verzoenende, pacifistische,
geweldloze houding verbergt soms een vlucht

voor onze verantwoordelijkheden.
Het is gemakkelijk om rechtvaardigingen te vinden

voor een gebrek aan moed.
Het is aan ieder om zijn motivaties te onderzoeken

en illusies over zijn eigen gedrag te doorzien.

Uit: De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky, met commentaar van Danielle Audoin, 
blz. 43 en verder, UTVN, mei 2015


