Witte Lotusdag
Ieder jaar vieren de leden van
onze vereniging ‘Witte Lotusdag’
op 8 mei.
Deze datum herinnert aan de
overgang van mevrouw Blavatsky
naar het licht. Omdat de theosofische traditie eveneens eer
heeft willen bewijzen aan kolonel
Olcott, één van de medeoprichters van de Theosophical Society,
worden zijn naam en zijn werk
verbonden aan deze dag. We
Foto: H.P. Blavatsky en H.S. Olcott
bieden hen bloemen en voorlezingen aan uit De Stem van de Stilte, Het Licht van Azië en de Bhagavad
Gita. Daarna wordt de bijeenkomst (in Frankrijk) gewoontegetrouw afgesloten met het aanbieden van bloemen aan alle deelnemers, leden en
sympathisanten.
Zoals mevrouw Blavatsky haar hele leven heeft gewijd aan het overdragen van een boodschap die in de materialistische wereld aan het einde
van de negentiende eeuw bijna was vergeten, zo heeft kolonel Olcott in
dezelfde tijd dat de organisatie van de Theosophical Society van start
ging, kosten noch moeite gespaard om de boeddhistische stromingen te
verenigingen. Zijn inspanningen hebben tot hun eenwording geleid, gesymboliseerd door de vlag die wij heden kennen (noot redactie: Kolonel
H.S. Olcott schreef in vraag- en antwoordvorm De Boeddhistische Catechismus, UTVN, die overal ter wereld wordt gebruikt).
In de kern van Witte Lotusdag, een feest dat getuigt van onze dankbaarheid jegens de twee stichters, bevinden zich echter ook onze warme
gevoelens die iedereen uitnodigen om deel te hebben aan een kennis die
lange tijd verwaarloosd is en die van onschatbare waarde is. Deze kennis,
eenmaal verworven en geassimileerd, zelfs in zeer geringe mate, vrijwaart de student van het risico op fanatisme en kwezelarij, want zij stelt
zijn geest open voor een omvangrijk begrijpen van het leven en geeft
hem als gevolg daarvan zijn juiste plaats in het universum terug; daardoor maakt zij hem verantwoordelijk, meevoelend en intelligent.
Vaak voelt de student zich teleurgesteld als hij geen resultaat ziet. We
moeten de oorzaak van deze duidelijke inefficiëntie van het onderwijs op
drie niveaus zoeken: (1) een onvoldoende intellectueel begrip, (2) een
gebrek aan overbrenging of uitwisseling tussen het intellect en de lagere
voertuigen, wat leidt tot (3) een tekortschieten in de praktische toepassing. Iedere student kan de situatie bij zichzelf onderzoeken om deze te
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verbeteren. Zonder in de val te lopen van een op resultaat gerichte cultus
kan een leer die niet effectief is namelijk worden vervangen. Hier is integriteit ten opzichte van zichzelf noodzakelijk om niet af te glijden tot een
wispelturigheid die is geënt op onwetendheid en onnadenkendheid.
Mevrouw Blavatsky en kolonel Olcott, ieder een eigen bijdrage leverend,
hebben de mensheid de mogelijkheid geboden om vooruit te komen in
haar evolutie. Toch moet iedere student zijn eigen maaltijd bereiden en
verorberen. Omdat ieder menselijk wezen uniek is kunnen er geen identieke vormen van begrip bestaan (grappig genoeg kan ik niet nalaten
me met plezier de broederlijke woordenwisselingen te herinneren tussen
bepaalde ‘experts’ van De Geheime Leer, die klaarblijkelijk ieder probeerden hun ‘eenvormige theorie’ uiteen te zetten, gebaseerd op hun eigen
bevattingsvermogen.) Zijn alle vormen van begrip dan goed? Zeker, maar
slechts voor korte tijd, want alles evolueert, inclusief het eigen begripsvermogen. We zouden ons erop moeten voorbereiden een bredere en
daardoor juistere blik te hebben. Deze voorbereiding kan iemand alleen
zelf tot stand brengen, om de simpele reden dat het werk plaatsvindt in
zijn bewustzijn. Het is een transformatie van het zelf door het zelf in het
licht van het onderscheidingsvermogen te plaatsen, geïnspireerd door de
wil om zichzelf te perfectioneren. Het is deze handeling van transformatie
die intelligent maakt, want zij trekt haar energie uit de eigenlijke bron
van het Leven. De onschatbare waarde van deze kennis ligt in het feit dat
zij niet alleen het terrein van de wereld -uiterlijk en innerlijk- bestrijkt,
maar ook de kenner van het terrein omsluit. Overigens, de kennis die
theosofie aanbiedt, wordt jnana genoemd, hogere kennis die de student
vroeg of laat brengt tot wijsheid, prajna.
Bron: Trân-Thi-Kim-Diêu (hoofdbestuurslid van de Franse afdeling en
voorzitter van de EFTS, the Europese Federatie van de TS) in Le Lotus
Bleu, mei 2015
Vertaling : S.C.
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