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Toen ik rond 1975 mijn spirituele zoektocht begon, leek het spirituele
gebied mij een groot mysterie dat ik met mijn hele wezen verlangde binnen te 
dringen. Ik las gretig ieder boek dat ik te pakken kreeg, ik benijdde iedereen 
die enige spirituele of psychische ervaring had en elk medium dat ik ontmoet-
te leek mij de profeet van God te zijn.

Ik ontdekte theosofie in 1978 en in de daaropvolgende jaren worstelde
ik met nieuwe concepten die ik niet begreep. Ik kreeg echter wel veel goede 
antwoorden op vragen die mij bezig hielden, en het scheen mij toe dat er in 
de theosofische literatuur antwoorden zijn op elke vraag; het is alleen een 
kwestie van tijd totdat men alle antwoorden krijgt.

Naarmate de tijd verstreek verdwenen de meeste gevoelens van mysterie 
en onzekerheid en toen ik theosofie door ging geven had ik antwoorden op 
bijna elke vraag. Lange tijd dacht ik dat ik de Weg kende en wanneer je denkt 
dat je iets weet, dan zoek je niet langer en stel je geen vragen meer.

Nu zie ik in dat ik toen geen aandacht besteedde aan de betekenis van de
notie ‘Zoek de weg.’ Vaak sprak ik Krishnamurti’s woorden uit: Waarheid is 
een land zonder paden, maar ik verdiepte mij niet in de betekenis ervan, ik 
stelde geen vragen over de betekenis van hetgeen geschreven staat in De 
Stem van de Stilte: U kunt het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zelf bent 
geworden. Ik begreep niet werkelijk wat geschreven stond in Licht op het 
Pad: Ieder mens is voor zichzelf absoluut de weg, de waarheid en het leven. 
Ik bereikte niet de diepe betekenis van Lao Tze’s woorden in de Tao Te Ching: 
De Tao die gedefinieerd kan worden is niet de eeuwige Tao; de Naam die uit-
gedrukt kan worden is niet de ware naam. Toen ik me afvroeg wat datgene 
was waarnaar ik al die jaren op zoek geweest was, waren de gedachten die 
opkwamen: wijsheid, verlichting, vrede, waarheid, vrijheid, liefde, goedheid. 
Waar heb ik gezocht naar al die dingen? In het denkvermogen, in woorden, 
noties, ideeën, in de Hal van Lering, waar illusie en bekoring heersen. Daar, in 
de Hal van Lering, sluimeren de meesten van ons al vele jaren.
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Krishnamurti zegt: Wij leven van woorden en verheugen ons over de
sensaties die zij teweegbrengen… De bevrediging ervan is groter wanneer 
woorden vervangen worden door het feitelijke, door wat is. Hetzelfde idee 
wordt geopperd door Sankaracharya in de Viveka Chudamani: een net van 
woorden is als een onontwarbaar woud waarin bewustzijn zoekend heen en 
weer rent. Mevrouw Blavatsky (HPB) zegt in De Stem van de Stilte: Het den-
ken is de machtige verdelger van het Werkelijke.

Het denkvermogen dat de werkelijkheid vervormt is het denkvermogen
dat niet verlicht wordt door buddhi, of de Ziel. Wanneer het denkvermogen 
niet verlicht wordt, betekent het dat het Zelf, het atman of de ziel, voor wie 
dit denkvermogen als een raam is waardoor het de wereld bekijkt, nog steeds 
niet zijn best doet om het raam of het denkvermogen schoon te maken of te 
zuiveren. Zoals HPB zegt: Want het denken is als een spiegel; bij het weer-
kaatsen verzamelt het stof. Het heeft de zachte adem van Ziele-wijsheid no-
dig om het stof van onze begoochelingen te kunnen wegblazen.

Laten wij daarom op zoek gaan naar de weg die leidt voorbij het
denkvermogen, de weg die naar huis leidt, naar die realiteit die ons ware zelf 
is. Alleen door die realiteit, of Brahman, te realiseren en te ervaren, zoals 
Sankaracharya zegt, kunnen wij onszelf ontdoen van de illusies en het lijden 
van deze wereld. ‘Ga op zoek naar de weg’ leidt ons terug naar onszelf, naar 
Hem die naar buiten kijkt door de ramen van het denkvermogen, om onze 
ware aard te doen ontwaken, ons eigen licht te ontsteken, of om een ‘lamp 
voor onszelf te zijn’, in de woorden van de Boeddha.

Rabindranath Tagore formuleert dit prachtig in Gitanjali: De tijd die mijn
reis vergt is lang… ik kwam buiten op de strijdwagen van de eerste lichtstraal 
en ondernam mijn tocht door de wildernis van werelden waarbij ik mijn spo-
ren achterliet op vele sterren en planeten… De reiziger moet op elke vreemde 
deur kloppen om zijn eigen ik te bereiken, en men moet door alle uiterlijke 
werelden dwalen om het binnenste heiligdom aan het einde te bereiken.

Er is nog een vraag: wat is belangrijker, de weg of de zoektocht? De meesten
van ons willen de zekerheid en veiligheid van de verharde, bekende weg, de 
weg die begint vanaf een vast omschreven punt en die eindigt op een vooraf 
gedefinieerde plek. De menselijke natuur houdt van veiligheid en is bang voor 
het onbekende en het ongekende. Dit is een conditionering die in ons denk-
vermogen geprogrammeerd is om te kunnen overleven. Deze programmering 
roept angst en tegenstand op, telkens wanneer wij onszelf op onbekend ter-
rein begeven.

In De Stem van de Stilte wordt de weg naar verlichting beschreven als steil
en omhoog slingerend naar de rotsachtige top. Grijze nevel hangt over zijn 
ruwe en steenachtige hoogten, en alles daar voorbij is duister. Dus, als alles 
daar voorbij duister is en Waarheid een land zonder paden is en ieder mens 
voor zichzelf absoluut de weg, de waarheid en het leven is, dan is er geen ver-
harde en veilige weg; dan moet ieder van ons zijn eigen weg vinden te midden 
van de zware nevelen van onze illusies en onjuiste waarnemingen.
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Er zijn velen die de weg zoeken op de verkeerde plaats, omdat de
juiste plaats duister en beangstigend lijkt. Daar wij omringd worden door 
zo veel illusies en schone schijn die ons verblinden en misleiden, is het heel 
gemakkelijk om onszelf te verliezen in de zware mist wanneer wij ons niet 
concentreren op de zoektocht. De essentie van de zoektocht is dat diepe luis-
teren dat onderscheid kan maken tussen de harde stemmen van illusie en de 
subtiele stem van waarheid die zwijgend spreekt.

Die zoektocht, die vrij is van de boeien van het gekende, waarin men
zich herinnert dat alle breinkennis slechts symbool is van de ware innerlijke 
kennis, die zoektocht is de essentie van de weg, en ik zou zelfs durven zeggen 
dat dit soort zoektocht de weg is.

Mevrouw Blavatsky definieerde meditatie als: het verborgen verlangen van 
de Ziel naar het eeuwige. Dit is de geest die wij moeten meebrengen in onze 
spirituele zoektocht. Dit voortdurende verlangen naar het oneindige, dat be-
staat binnenin de essentie van het gekende en het beperkte, zou op de ach-
tergrond aanwezig moeten blijven bij alles wat wij doen – bij onze studie, bij 
onze meditatie en bij onze dienstverlening.

Het oneindige is buiten bereik van ons denkvermogen. Het is als een hoge
en heel gladde muur die onze weg blokkeert, een muur die niet te beklimmen 
valt. Hier zit het denkvermogen vast, hier zitten wij vast. Hier moeten wij een 
kwantumsprong maken, wat van ons vraagt dat wij met al onze energie aan-
wezig zijn in het zoekproces.

Licht op het Pad adviseert ons: Houd uw ogen gericht op het kleine licht en
het zal groter worden… Laat je Ziel volledig gehoorzamen aan de zacht stra-
lende ster die binnenin je brandt. Gestadig, terwijl je gadeslaat en aanbidt, zal 
het licht ervan sterker worden’ Het intense verlangen van de ziel om te begrij-
pen en door te dringen in de diepe betekenis van de leringen van de Heilige 
Leraren is wat hun genade en de goddelijke genade aantrekt, en zonder dat 
kunnen wij niet over de gladde muur van onze onwetendheid heen springen.

Dit verlangen moet uitgedrukt worden in ons werk met de theosofische
ideeën die wij bestuderen en leren. De betekenis van ‘zoek de weg’ is voor mij 
het constante pogen te begrijpen en het realiseren van de volgende waarhe-
den: Dat wij de weg zijn. Dat de Boeddha, de Christus, de Meester, binnenin 
ons is. Dat het Geheel ligt in het hart van ieder deel. Dat de ‘ander’ mijzelf is. 
Dat ik Brahman ben. Dat de essentie van alle dingen Brahman is.

De Heiligen leerden ons: Klop en u zal opengedaan worden, zoek en u zult
vinden. Op de deur kloppen betekent onszelf bevrijden van de illusie die ge-
schapen wordt door woorden en noties en houdt in dat wij ons begeven op een 
actieve en diepe zoektocht die met niets minder tevreden is dan de volledige 
realisatie van bovenstaande waarheden.

De zoektocht en het verlangen naar de realisatie van Waarheid en
Eenheid is onze enige bescherming tegen de illusies en bekoringen van de Hal 
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van Lering. Het doel van onze reis is de Hal van Wijsheid waarin Het licht van 
waarheid schijnt met nimmer verblekende glorie.

Laten wij daarom bidden tot de Heiligen, om ons hart en denkvermogen
te verlichten, zodat wij kunnen zien en begrijpen, zoals zij dat doen en volko-
men bevrijd worden van de illusie van afgescheidenheid.

Uit: The Theosophist, juli 2009
Vert.: A.M.I.

Er is een weg, steil en doornig,
bezet met gevaren van allerlei aard,

maar toch een weg,
en hij leidt naar het Hart van het Heelal.

Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt,
die u de geheime doorgang zullen tonen,

welke alleen naar binnen leidt
en achter de nieuweling voor altijd sluit.

Er bestaat geen gevaar,
dat onversaagde moed niet overwinnen kan.

Er bestaat geen beproeving,
waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen.

Er is geen moeilijkheid,
welke een krachtig denkvermogen niet te boven kan komen.

Voor wie overwinnend omhoog gaan
is er een beloning boven woorden:

het vermogen om de mensheid
te zegenen en te redden.

Voor hen, die tekort schieten,
zijn er andere levens waarin het slagen komen kan.

(tekst die Annie Besant aantrof in het bureau van Helena Petrovna Blavatsky,

nadat deze was overleden)


