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Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Ingmar de Boer
De stem van de stilte – de wereld achter het werk
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland
48 blz. Brochure, 2013
ISBN: 9789061750932 – Prijs € 5,00

De schrijver van deze brochure neemt ons mee in de denkwereld van De Stem van 
de Stilte van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we allereerst het voorwoord van de Stem 
bekijken, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oor-
sprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst. We lopen door de tekst van het 
werk en we gaan eerst de herkomst na van alle technische termen. Daarna proberen 
we verder aan de hand van deze analyse een concreet idee te formuleren omtrent de 
oorsprong van De Stem van de Stilte.

Van Leeuwen & Meyer-Gerhard & V.d. Schoot-Groot
Ganesha 
Kleine woordentolk der geesteswetenschappen
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland
246 blz. gebonden, stofomslag, 3e herziene druk 2012
ISBN: 9789061750079 - Prijs € 17,50

De occulte literatuur is in de laatste decennia steeds meer in de belangstelling komen te 
staan. Vele nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale 
wetenschappen en aanverwante aspecten ervan worden in studie genomen. Meer dan 
vroeger houdt men zich thans bezig met het bestuderen van de verschillende Aziatische 
godsdiensten, waarbij soms talrijke woorden en begrippen voor de lezer onbekend blij-
ven, zonder de mogelijkheid om de betekenis ervan in een woordenboek op te kunnen 
zoeken. Dit kleine woordenboek heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer 
tegemoet te komen.

Annie Besant
The Wisdom of the Upanishads
Theosophical Publishing House, Adyar.
101 pagina’s, paperback, 9e herdruk, 2007
ISBN: 8170590299 − Prijs € 4,00

Uit het voorwoord: “Weinig hoeft gezegd te worden over het uitzenden van dit boekje 
in de wereld. Het is een bescheiden poging een paar druppels te halen uit de bron van 
Indiase wijsheid en ze aan te bieden aan hen die daarnaar dorsten, reizend door de 
woestijn van het leven op zoek naar waarheid. De Upanishads zijn uniek in de heilige 
literatuur van de wereld. Zij staan eenzaam als een lichtend baken op de bergtop, om 
de mens te wijzen hoe hoog hij klimmen kan, en hoe veel van het licht van het Zelf door 
het voertuig van klei kan schijnen”.
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Gezichtspunt: 
Vragen, ontvouwing 
en evolutie
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in 
Quest Magazine met als titel
Viewpoint: Questions, Unfoldment, 
and Evolution.

Stel een moeilijke vraag en wonderbaarlijke antwoorden komen tevoorschijn. 
Rumi 

Tegen mijn twintigste jaar verhuisde ik naar Chicago. Het was bedoeld als een be-
zoekje van drie maanden, niet van de meer dan veertig jaren die het uiteindelijk 
werden. Ik studeerde in die tijd op een school aan de oostkust. De verhuizing werd 
niet ingegeven door mijn liefde voor de stad of haar culturele of onderwijskundige 
bronnen. Als negentienjarige voelde ik mij als een vat vol brandende vragen die ik 
voor mijn gevoel niet kon uitspreken. Onder de oppervlakte was iets groeiende. Eén 
ding was zeker, namelijk het frustrerende gevoel dat niets binnen mijn academische 
omgeving aan deze verborgen vragen tegemoet leek te komen. Ik kwam niet uit 
een religieus gezin, dus ik had niet de kant-en-klare antwoorden en de zekerheid 
zonder vragen waarvan sommige van mijn religieuze vrienden leken te genieten. 
Hoewel aan de buitenkant alles goed ging, werd het innerlijk voor mij een moeilijke 
tijd. Terugkijkend realiseer ik mij dat, op onbewuste wijze, een subtiel gevoel van 
wanhoop in mij wortel schoot – wanhoop over het feit dat ik nooit de juiste vragen 
zou vinden om te stellen, en dat wellicht, als ik daar niet in slaagde, geen antwoord 
naar voren zou komen.  
 
Bij een bezoek aan Chicago tijdens een vakantie had ik de gelukkige ontmoeting 
die alles veranderde. Mijn neef stelde mij voor aan een heer, die hij en een groepje 
andere jonge mensen ‘de Oude Man’ noemden. In de loop van twee gesprekken
– het eerste interessant maar niet diepgaand; het tweede dat mijn leven werkelijk 
veranderde – bevond ik mij in de aanwezigheid van iemand die die diepe, gedeelte-
lijk onderkende vragen waarmee ik worstelde helder kon zien en benoemen.  
 
Een jaar later woonde ik, samen met vier of vijf andere jonge mensen, in het huis 
van de Oude Man. Ik was naar Chicago gekomen om van deze leraar te leren en 
als student had ik een specifiek idee wat dit betekende, maar de gebruikelijke struc-
turen van de universiteit bleken ver af te staan van zijn aanpak. Feitelijk was het in 
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het begin moeilijk om precies vast te stellen wat zijn aanpak was. Er waren geen
hoorcolleges of leesopdrachten, geen werkstukken of studiegroepen. Vreemd ge-
noeg voor mij kon ieder moment onverwacht een leermoment blijken te zijn. Mensen
kwamen naar het huis om de Oude Man te spreken over allerlei persoonlijke onder-
werpen en plotseling veranderde wat was begonnen als een simpel gezelligheids-
bezoekje in een diepe blik in een tot dan toe verborgen aspect van het leven. Van 
tijd tot tijd zaten we in een kring en de Oude Man vertelde verhalen over gebeurte-
nissen of mensen in zijn leven. Zijn verhalen en ervaringen leken eindeloos, en de 
personages en situaties uit zijn verhalen leken mij in het begin fantastisch, als een 
modern sprookje. In de loop der jaren ontmoette ik veel van de mensen die in zijn 
verhalen voorkwamen en luisterde ik naar hen als zij dezelfde details bevestigden. 
Verschillende personen onder ons vonden overeenkomsten met onze eigen verha-
len. De Oude Man was altijd belangstellend en stelde regelmatig vragen. Vaak vulde 
hij de leemten in onze verhalen op, de delen die we uit trots, angst of verlegenheid 
liever voor onszelf hielden. Zijn herhaaldelijke trefzekere accuraatheid bij het be-
schrijven van deze niet-gedeelde ervaringen leidde er al snel toe dat we gemakke-
lijk omgingen met de dingen die we in ons droegen. Eigenschappen als goed, slecht 
of lelijk leken te verdwijnen als ze zonder vooroordeel werden bezien.  
 
Af en toe wendde hij zich midden in een van zijn verhalen tot ons en vroeg: ‘Begrijp 
je het?’. Als hij mij die vraag stelde, kon het een ongemakkelijk moment zijn. Hoewel 
de verhaallijn die hij met ons deelde duidelijk genoeg was, leek er vaak iets méér 
te zijn, iets ongrijpbaars wat niet helemaal duidelijk was. Bij gebrek aan een beter 
antwoord zei ik meestal ‘Ja, ik snap het’, wat meestal waar was. Ik kon beschrijven 
wat het was dat ik zag en voor zover ik wist was dat alles. Soms antwoorde hij ‘Nee, 
je begrijpt het niet’. Ik kon dan verzekeren dat ik het wel begreep en uitleggen waar-
om. Hij luisterde geduldig en zei dan ‘Nee, je begrijpt het niet, maar dat komt nog 
wel’. Die mogelijkheid in de toekomst van ‘dat komt nog wel’ bleek misschien wel 
zijn meest diepzinnige profetie te zijn geweest. 
 
In de loop der jaren verdwenen de onderwerpen van veel van die verhalen naar de 
achtergrond. Hoewel niet volledig vergeten, waren ze verre van levendig in mijn 
herinnering. Zoals een zaadje zich langzaam onder de grond ontwikkelt, zo kwam, 
tien of twintig jaar later, zonder aanwijsbare reden of als antwoord op een toevallige 
gebeurtenis, een volledig nieuw begrijpen naar boven. Het is niet bijzonder om te 
voorspellen dat het begrip van een tiener zich ontwikkelt tot een rijper niveau, maar 
de zeer specifieke erupties van deze vergeten ‘lessen’ waren uitzonderlijk. Als de 
Tijdloze Wijsheid juist is, heeft ieder van ons latente vermogens en mogelijkheden in 
zich – sommige komen op dit moment tot rijpheid, andere zijn bezig te rijpen, terwijl 
andere slapende zaadjes op een verre toekomst wachten om tot ontkieming te ko-
men. Zoals goede boeren zien wijze leraren de volledigheid van de vrucht slapend 
in het zaadje, en kweken zij die op tot bloei.  
 
In theosofie neemt het concept van spirituele evolutie een belangrijke plaats in. 
Evenals haar tegenhanger, de darwinistische evolutie, beschrijft zij een langdurig 
proces van constante verandering. De klassieke evolutietheorie, zoals het dar-
winistische model, beschrijft een beeld van geleidelijke verandering gedurende 
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enorme tijdsperioden. In onze persoonlijke ervaringen hebben we echter naast de 
geleidelijke openbaringen op ons levenspad ook momenten van diepgaande en 
plotselinge doorbraken, de aha momenten zoals deze in de populaire eigentijdse 
spirituele vocabulaire worden genoemd. Op diepere niveaus past dit in het theo-
sofische concept van initiatie – die geritualiseerde momenten van plotselinge en 
permanente bewustzijnsuitbreiding.  
 
Deze innerlijke ervaringen worden weerspiegeld in de wereld van uiterlijke ver-
schijnselen. Zij zijn waargenomen en verklaard in de theoretische structuren van 
zowel de biologische evolutie als de kwantummechanica. In biologie is een toege-
voegde theorie ontstaan die punctuated equilibrium of onderbroken evenwicht wordt 
genoemd, als verklaring van de waarnemingen van het gedrag van fossielen met 
plotselinge, niet-geleidelijke veranderingen in levensvormen. In kwantumfysica kent 
men de klassieke kwantumsprong waarbij elektronen die rond de kern van een 
atoom cirkelden plotseling een andere baan volgen, als ander voorbeeld van de 
onwil van de natuur om zich te conformeren aan onze modellen. 
 
Hoewel de twee processen van spirituele en darwinistische evolutie soortgelijk zijn, 
zijn zij ook fundamenteel verschillend. Het darwinistische model beschrijft een line-
aire en voortschrijdende ontwikkeling van levende vormen. Kleine veranderingen 
over lange tijdsperioden resulteren in levensvormen die beter zijn aangepast aan 
de steeds veranderende omgevingsdruk. Als voorbeeld van dit proces is de ver-
schijning van menselijke wezens uit hun veronderstelde aapachtige voorvaderen, 
en tot heden wordt gewacht op een ‘ontbrekende schakel’ in deze ontwikkelings-
keten. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van walvissen uit een voorvaderlijk 
landzoogdier, zoals fossiele vondsten aantonen. In de darwinistische evolutie is ‘het 
overleven van de sterkste’ (the survival of the fittest) de motor tot verandering door 
het proces van natuurlijke selectie, namelijk de idee dat de spanningen en eisen van 
de natuurlijke omgeving sommige veranderingen meer begunstigen dan andere. In 
de basis is deze evolutionaire benadering biologisch van aard en betreft zij alleen 
de fysieke vormen.  
 

Spirituele evolutie concentreert zich op bewust-
zijn en het proces van ontvouwen daarvan. Terwijl 
de fysieke evolutietheorie lineair van aard is, is de 
evolutie van bewustzijn cyclisch. Op een bepaalde
manier eindigt zij waar zij begint. Geest ‘daalt neer’ 
en verbindt zich met allerlei graden van materi-
eel bestaan (mineraal, plantaardig, dierlijk, men-
selijk), om uiteindelijk terug te keren naar een 
staat van onverdeelde Eenheid, maar dan verrijkt 
door zijn verbintenis met materie. Zoals Patanjali
in De Yoga Sutra’s zegt: Het doel van het samen-
komen van geest (purusha) en materie (prakriti)
is het door de geest verwerven van bewustzijn van zijn 
eigen natuur en het ontvouwen van de vermogens die 
aanwezig zijn in geest en materie. 
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Verborgen in Patanjali’s woorden is het begrijpen dat het evolutionaire proces uit-
eindelijk noch aan vorm, noch aan bewustzijn is gebonden. Beide kanten van het 
proces zijn noodzakelijkerwijs verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. Het 
ontvouwen van bewustzijn heeft twee krachten die het proces stuwen, beschreven 
in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky als (1) ‘natuurlijke impuls’ en (2) ‘zelf-ver-
oorzaakte en zelfbedachte inspanningen’.  
 
De Tijdloze Wijsheid maakt duidelijk dat op een bepaald niveau in onze ontwikke-
ling het evenwicht verandert. Niet langer is bewustzijn strikt onderworpen aan de 
impulsen van de natuur. De verantwoordelijkheid voor verdere groei komt bij ons te 
liggen. In de woorden van de Drie Waarheden (op bladzijde 106 van De idylle van 
de Witte Lotus van Mabel Collins) wordt iedere persoon haar of zijn eigen absolute 
wetgever, de schenker van glorie of ondergang aan zichzelf; degene die beslist over 
zijn leven, zijn beloning, zijn bestraffing. Dat is een bevrijdende gedachte.  
 
 
Uit: Quest Magazine, voorjaar 2016 
Vertaling: Saskia Campert.
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Het is hard nodig dat de loges van de Theosophical Society (TS) een nieuw leven 
wordt ingeblazen, zodat ze theosofie op een praktische manier aan gaan pakken 
en voor de wereld aantrekkelijk maken. Daarvoor is het noodzakelijk om contact te 
hebben met onze omgeving, met bewegingen die min of meer hetzelfde doen als 
wij, met filosofieën en zelfs theologieën die hun invloed in onze beschaving versprei-
den. We zijn teveel geabsorbeerd in een soort droom, in systemen en ideologieën, 
en veel te weinig gericht op de daad van voortdurende naastenliefde (exhaustive 
charity). Dat is het enige dat ertoe doet, en de wereld, zo gevangen in haar eigen 
zelfzuchtige neigingen, kan bevrijden.  
 
Het leven heeft geweldige diepten, die men via het pad van de mysticus kan 
bereiken, niet via dat van de occultist. De belangrijkste basis van ieder werk is de 
diepte, de stilte, sigè zoals dit in oud Grieks werd genoemd. We zouden een duide-
lijk beeld kunnen maken van de mens, hard aan het werk in de wereld van objecten, 
de wereld van het bestaan, want daar is het dat de zilveren taak (the silvery deed) 
moet worden verricht.  
 
Meditatie is nuttig om tot een duidelijk beeld te komen en om functionele verbin-
dingen met de zogenaamde hogere functies (hoger manas, buddhi en atman) te 
maken, maar het is alleen vruchtbaar als meditatie verbonden is met het dharma 
van de mensheid. Een loge die zich de moeilijkheden van de wereld rondom niet 
aantrekt zal niets bereiken. Als we ons in onze studies en meditaties uit de wereld 
terugtrekken, dan werken we niet op een vruchtbare wijze, maar blijft alles steriel. 
Ook als we onszelf terugtrekken uit onze persoonlijkheid, die een werkelijke functie 
van het goddelijk vuur is in de werelden van bestaan, of uit onze individualiteit, die 
een functie van het goddelijk licht is, dan beknotten we de volledige mens en zijn zo 
gedoemd tot nutteloosheid. Dan is er de verderfelijke neiging van het ‘ik ben ik’, het 
systeem van op zichzelf gerichtheid dat tot hedonisme en uiteindelijk tot spiritueel 
zelfmisbruik leidt.  
 

De eerste verplichting 
van iedere theosoof
Professor J.E. van der Stok
Johan Ewald van der Stok (1880-1958) was
helderziend, en heeft op het ITC in Naarden 
vele theosofische voordrachten gegeven
en meerdere groepen geleid.  

In september 2016 was er een 
‘Professor Van der Stok- dag’ in Naarden.  
Dit artikel is een vertaling van zijn lezing
The Foremost Duty of Every Theosophist.
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We zouden een ander woord voor ‘ego’ kunnen proberen te vinden, zonder enige 
neiging tot het zelf en tot egoïsme. We zouden kunnen proberen tot een nieuw con-
cept van zijn te komen, aangepast aan de noden van onze tijd. We moeten onze 
ogen en harten openstellen voor het lijden in de wereld, en het opheffen daarvan. 
 
Een groot deel van dit lijden wordt veroorzaakt door elementale krachten die voort-
komen uit zelfzucht. Het heeft niets te maken met ware kracht (true power). Waar-
lijke kracht integreert en leidt tot de Absolute Wet. Elementale krachten leiden tot 
gevangenschap en houden je weg van wat juist en in overeenstemming met deze 
Absolute Wet is.  
 
Theosofische loges zijn de cellen waaruit de TS is opgebouwd. De leden vormen 
deze cellen en daarom zouden we kunnen zoeken naar manieren waarop we 
theosofie een werkelijk onderdeel van ons leven maken, en de loges opwekken 
tot hun specifieke dharma. De loges kunnen instrumenten worden in de handen 
van de Meesters. Zij zijn de ‘ongelukkige stichters’ die de volle verantwoordelijk-
heid voor het welzijn van de TS op zich hebben genomen, wat een zware last op 
hun schouders is. We kunnen deze last wegnemen en alles doen om de loges tot 
leven te brengen. We zijn te introvert, te veel gericht op onze eigen problemen, op 
ons eigen voordeel en op onze eigen vooruitgang. Diep binnenin ons bevindt zich 
onze individualiteit, die we naar buiten kunnen brengen om anderen aan te bieden. 
Geven-tot-de-dood-erop-volgt is het normale en hoogstaande dharma van de mens!  
 
Denken over onze toekomstige levens in hogere werelden en over het feit dat we 
slechts tijdelijk hier beneden zijn is escapisme, een vlucht voor onze verplichtingen 
en verantwoordelijkheden. Het grote werk is het bevorderen van de evolutie, de in-
nerlijke groei van de mensheid zoals die op dit moment is. Magie is niet zozeer zich 
uitputten in goede werken, het is meer leven in de realiteit van het huidige moment. 
Neem de hele wereld, hoe hij er op het huidige moment voor staat, in ogenschouw.  
Dit moment is de realiteit. De Meesters brengen de mens altijd in de realiteit van het 
moment. Uiteindelijk moet de mens tot de uiteindelijke uitputtende daad van liefda-
digheid komen; dit komt voort uit eeuwigheid. Er zit een geweldige kracht in spon-
taniteit, in het moment, en dat is een geconcentreerde uitdrukking van eeuwigheid.  
 
We zouden loges dus meer naar buiten kunnen laten keren; die zouden niet dogma-
tisch moeten zijn, maar begrip kunnen tonen voor het feit dat er verschillende lijnen 
zijn langs welke de wereld kan worden geholpen. Uiteindelijk zou iedere loge zijn 
eigen passende methode kunnen vinden. Probeer waarlijke contacten te leggen, 
geef liefde, geef op je eigen wijze onuitputtelijk aan de loge, zodat de loge op zijn 
eigen wijze onuitputtelijk kan geven. Het is juist het vuur van uniekheid van de leden 
dat loges kan bezielen en belevendigen. Op hun beurt bezielen de loges de TS, en 
zo wordt de TS een waarlijk instrument in de handen van onze oudere broeders. 

Waarom richten we niet een groep op om te bestuderen hoe we het dharma van de 
loges naar buiten kunnen brengen? Zoek naar manieren, breng verschillende me-
thodes naar voren, bevorder steeds dat contact met de wereld, innerlijk en uiterlijk, 
treed de wereld tegemoet, de wereld die theosofie zo hard nodig heeft.  



             Theosofia - Jaargang 118 - nr. 2 - juni 2017                                                           59

Als we dit werk doelmatig ter hand nemen, en dat zal aangepast worden aan de 
plichten van de loges jegens hun omgeving, dan zullen de leden ook zelf grote 
voldoening ervaren. Dan zullen de loges levende kanalen worden, zal de TS 
opbloeien en zullen de Meesters trouw gediend worden.  
 
 
Uit: Talks and Addresses, Reprint from St.Michael’s News, 1949-1964 
Vertaling: Saskia Campert.
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In onze cultuur worden psychoactieve drugs* door sommige mensen gebruikt als 
vrijetijdsbesteding, als een genotmiddel of als een manier om de werkelijkheid te 
ontvluchten. Er zijn echter ook mensen die, al dan niet bewust, hopen iets diepers 
te vinden – iets dat onder de categorie spiritualiteit kan worden gerangschikt.  
 
De meeste spirituele tradities ontmoedigen of verbieden zelfs het gebruik van drugs, 
hoewel ze slechts zelden duidelijk verklaren waarom ze ertegen zijn. Theosofie 
heeft echter, door de rijke geschiedenis aan occultisten en helderzienden, een unie-
ke positie om tal van spirituele fenomenen op een bijna wetenschappelijke manier 
uit te leggen.  
 
De psychedelische ervaring** 
Veel ervaringen onder de invloed van drugs kunnen resulteren in het openen van 
de deuren van waarneming naar één of ander aspect van de realiteit dat gewoonlijk 
buiten het bereik van de fysieke zintuigen ligt. Dit wil echter niet zeggen dat deze 
ervaringen spiritueel zijn. Mevrouw Blavatsky (HPB) verklaarde dat het niet-fysie-
ke aspect van de realiteit bestaat uit verschillende dimensies of niveaus, die ver-
schillen in hun mate van stoffelijkheid. ‘Boven’ het fysieke niveau van waarneming 
bevinden zich niveaus die psychisch van aard zijn; en daarboven bevindt zich het 
spirituele gebied. Alleen wanneer bewustzijn werkzaam is op de spirituele gebieden 
ervaart de persoon hoedanigheden als vrede, wijsheid, liefde en compassie.  

Noten van de vertaler: 
* Psychoactieve middelen zijn stoffen of substanties die uitwerking hebben op de psyche. 

Deze stoffen hebben invloed op het gedrag of de beleving van de gebruiker. Dit kan gaan om een 
hallucinogeen effect, maar ook om sedativa of nootrope stoffen. 

** Een psychedelische ervaring wil zeggen dat iemand op een voorheen onbekende manier waar-
neemt, buiten zijn gebruikelijke beperkingen en ongeremd. 

Drugs en spiritualiteit: 
een occult perspectief
Pablo Sender
Pablo Sender is afgestudeerd in biologische
wetenschappen en is lid sinds 1996. 
Hij werkte voor de TS in Adyar, op het nationale
centrum van de TS in Amerika en leeft en 
werkt nu in het TS centrum in Krotona. 
In oktober 2017 zal hij in Naarden het 
seminar Seeking the True Self, A Retreat
for Meditation and Self Knowledge leiden.
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Welke van deze niveaus komt onder de invloed van drugs voor onze gewaarwording 
beschikbaar? Volgens HPB is dit het niveau dat direct boven het fysieke ligt, meest-
al ‘het astrale niveau’ genoemd (Blavatsky, Collected Writings, 12:662). Zij defini-
eert deze dimensie als volgt: Het astrale gebied, de psychische wereld van boven-
natuurlijke waarnemingen en bedrieglijke taferelen… Nooit werd een bloesem, in 
die gebieden geplukt, hier op aarde gebracht zonder zijn slang om de stengel ge-
kronkeld. Het is de wereld van de Grote Illusie (Blavatsky, De stem van de stilte, 
Glossarium I:18; nadrukkelijk hier en in andere aanhalingen in het origineel).  
HPB beziet dit rijk sceptisch. Zij acht het niet alleen een gebied van illusie, maar zij 
schrijft ook in De stem van de stilte dat het gevaarlijk is in zijn verraderlijke schoon-
heid. Zij waarschuwt: Wees voorzichtig, Lanoo (leerling), opdat uw Ziel, verblind 
door illusoire glans, niet talmt en gevangen wordt in zijn bedrieglijke licht (Blavatsky, 
De stem van de stilte, 8). 
 
Waarom wordt het astrale niveau op deze manier beschouwd? C.W. Leadbeater 
schreef: (Drugs) brengen ongenuanceerde indrukken uit de astrale wereld opnieuw 
in het fysieke bewustzijn. Deze komen in het algemeen uit het onderste gedeelte 
van het rijk waarin alle astrale stof en alle elementale essentie die betrekking heeft 
op de lagere driften en neigingen zijn opgehoopt. Soms komen ze uit iets hoge-
re regionen van zinnelijke genot. . . maar deze zijn nauwelijks beter dan de ande-
re (Leadbeater, Talks, 02:34). 
 
Het astrale rijk is in de grond zinnenstrelend van aard. Zijn lagere deel is het rijk 
van de passies en verlangens, en stimuleert de dierlijke natuur in ons. Het kan ook 
verschrikkelijke ervaringen brengen. Het hogere aspect van deze wereld is echter 
aanlokkelijk, veel mooier en aangenamer dan de fysieke wereld. Wat zou er dan 
verkeerd aan zijn om dit niveau van het astrale rijk te ervaren?  

Als spirituele zoekers zich bewust worden van dit prachtige rijk, lopen ze gevaar 
gegrepen te worden door deze wereld, en iedere hogere zoektocht uit het oog te 
verliezen. Om die reden worden in de christelijk mystiek dergelijke waarnemingen, 
die mystici vaak overkwamen, uitgelegd als verleidingen door satan, op hun pad 
gebracht om hen op een dwaalspoor te brengen.  
 
In haar artikel Sham ascetisme (vertaler: schijn-ascetisme) merkt HPB op: Een 
Sadhu (religieuze asceet) die ganja en sooka – bedwelmende drugs – gebruikt, is 
slechts een schijn-asceet. In plaats van zijn volgelingen naar moksha (bevrijding) 
te leiden, sleurt hij ze slechts samen met zichzelf de greppel in, ongeacht zijn lopen 
en slapen op spijkers. Een mooie handel voor een religieuze leraar! (Blavatsky, 
Collected Writings, 4:351) 
 
De drugs die in India bekend zijn als ganja en sooka (or sukha) zijn cannabis-
derivaten (marihuana). In het westen is lang gedebatteerd over de vraag of deze 
substantie schadelijk is of niet. Tegenwoordig wordt het vaak beschouwd als een 
‘softe’ of relatief onschadelijke drug. De moderne wetenschap heeft echter niet het 
vermogen om de invloed van drugs op het verborgen aspect van menselijke we-
zens in te schatten. Dat kan alleen worden gedaan door hen die ervaring hebben 
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met occulte wetenschap, en de juiste observatiemiddelen hebben. Geoffrey Hodson 
geloofde dat de idee dat marihuana ‘soft’ is, een vergissing is: Volgens mijn helder-
ziende onderzoekingen is marihuana … niet slechts een toegangspoort naar iets 
dat slechter en schadelijker is, maar het is in zichzelf destructief voor de werking 
van bewustzijn, vooral als het op grote schaal wordt gebruikt. Het zou naar mijn 
mening zeer te betreuren zijn als enige vorm van aanmoediging werd gegeven om 
de drug te legaliseren (Zie: Keidan, Mature Answers voor alle citaten van Hodson 
in dit artikel).  
 
Effecten op de hersenen 
HPB merkte op dat het gewoontegebruik van hasjiesj, opium en soortgelijke drugs 
destructief is voor de ontwikkeling van innerlijke krachten (Blavatsky, De sleutel tot 
de theosofie, 262). De reden hiervoor kan verband houden met twee klieren in de 
hersenen, de pijnappelklier en de hypofyse, die rechtstreeks verbonden zijn met 
zogenaamde ‘veranderde’ bewustzijnsstaten. 
Volgens HPB wordt psychisch inzicht veroorzaakt door de ‘moleculaire beweging’ 
van de pijnappelklier. Indien kunstmatig gestimuleerd veroorzaakt dit ‘hallucinaties’ 
(Blavatsky, Collected Writings, 12:698). Zij brengt de pijnappelklier in verband met 
het ‘derde oog’ dat – zegt zij – de meester van, en het belangrijkste orgaan voor 
spiritualiteit in de menselijke hersenen is. De occulte activiteit van deze klier geeft 
spirituele helderziendheid en kan de ziel naar de hoogste graden van waarneming 
brengen (Blavatsky, Collected Writings, 12:619, 698; Dialogue 409). 
 
Eén van de effecten van drugs (en in mindere mate van alcohol) is over-stimulatie 
van deze klieren, zodat zij zich kunstmatig kunnen openstellen voor waarneming 
van subtielere niveaus. Dit is echter een krachtige methode die schade kan toe-
brengen. Daarom schreef HPB aan de leden van de Esoterische Sectie van de 
Theosophical Society (TS): Wijn, alle soorten sterke drank, verdovende middelen 
of bedwelmende drugs … hebben een directe schadelijke invloed op de hersenen, 
en speciaal op het ‘derde oog’ of pijnappelklier … Zij verhinderen absoluut de ont-
wikkeling van het derde oog, in het oosten ‘het Oog van Shiva’ genoemd (Blavatsky, 
Collected Writings, 12:496). 
 
Geoffrey Hodson nam een soortgelijk effect waar: Onafgebroken gebruik, soms 
zelfs een enkele dosis van een drug als LSD kan de delicate werking van bewustzijn 
in de hersenen blijvend beschadigen, speciaal met betrekking tot het schakelingme-
chanisme van de thalamus en hypothalamus met de pijnappelklier en de hypofyse. 
Hierdoor wordt enige werkelijke spirituele vooruitgang in dit leven geblokkeerd.  
 
Zo ook constateerde Dora Kunz, mede-ontwikkelaar van de energie-genezende 
techniek die bekend is  onder de naam ‘Therapeutic Touch’, een verstoring in de 
relatie tussen de schildklier, de bijnieren, de hypofyse en de hypothalamus regio bij 
drugsverslaafde patiënten (Karagulla and Kunz, 150).  

Als de organen die een brug vormen tussen de hersenen en de spirituele natuur 
blijvend worden beschadigd, wordt het waakbewustzijn gescheiden van zijn werke-
lijke bron. Dit kan leiden tot een gemis aan spirituele gevoelens en aspiraties, een 
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afwezigheid van verantwoordelijkheidsgevoel, een egoïstische houding, depressie 
en angst.  

Effecten op het etherisch web en de chakra’s 
Tussen de fysieke en astrale lichamen bevindt zich een laag etherische stof. Ter-
wijl deze de vitaliteit (prana) en de spirituele invloeden toestaat om het lichaam 
binnen te komen, houdt ze de krachten en entiteiten van het astrale niveau buiten 
het bereik van het wakend bewustzijn. Dit ‘etherische web’ kan op verschillende 
manieren worden beschadigd. Eén soort van beschadiging wordt veroorzaakt door 
overmatig gebruik van alcohol en tabak en door de consumptie van drugs. Dit is 
te wijten aan de chemische structuur van deze substanties. In de woorden van 
Leadbeater: Bepaalde drugs en dranken – vooral alcohol en alle narcotica, inclusief

tabak – bevatten stoffen die bij hun afbraak vervluchtigen,
en een deel daarvan gaat vanuit het fysieke niveau naar 
het astrale … Als dit plaatsvindt in het lichaam van de 
mens snellen deze bestanddelen door de chakra’s in de 
tegenovergestelde richting van wat de bedoeling is, en 
door dit herhaaldelijk te doen beschadigen en verwoes-
ten zij uiteindelijk het delicate web. Deze bestandde-
len kunnen, afhankelijk van iemands constitutie, twee 
verschillende effecten produceren. Ze kunnen het web 
wegbranden en daarmee ‘de deur openen voor allerlei 
abnormale krachten en kwalijke invloeden’ of ze kunnen 
een soort ‘verbening’ van het web teweegbrengen, zodat,
in plaats dat er teveel invloeden van het ene gebied 
naar het andere doorkomen, er te weinig doorheen 
gaan (Leadbeater, De Chakras, 95-96).  

Het eerste effect maakt mensen overgevoelig voor niet-fysieke invloeden. Zij wor-
den excessief beïnvloed door de emoties en gedachten die in hun omgeving voor-
komen. In meer extreme gevallen lopen zij kans bezeten te worden door astrale en-
titeiten, zelfs zonder het te beseffen. Het tweede effect maakt een mens ongevoelig, 
zelfs voor spirituele invloeden. De uiterlijke manifestatie hiervan is gelijk aan wat is 
beschreven over de beschadiging van de pijnappelklier. 
 
Hodson, die op het terrein van energie-genezing heeft gewerkt, had vaak te ma-
ken met de nadelige gevolgen van verschillende soorten schadelijke praktijken. Zijn 
waarnemingen bevestigen die van Leadbeater, althans voor wat betreft het eerste 
hierboven beschreven effect. Met betrekking tot het etherische web als een ‘schild’ 
zei Hodson: Als verboden drugs worden geconsumeerd, bestaat de kans dat dit 
schild wordt afgebroken, waardoor negatieve invloeden van de astrale wereld de 
kans krijgen de aura binnen te dringen, met name door de chakra’s die de psychi-
sche zintuigen zijn. Deze problemen kunnen variëren van hallucinaties en wanen 
tot een volledige bezetenheid door een menselijke of sub-menselijke entiteit. Als het 
proces van misbruik een gevorderd stadium heeft bereikt, kan ik geen enkele vorm 
van genezing bewerkstelligen.  
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Ten aanzien van de chakra’s bracht in de jaren rond 1960 met Shafica Karagulla 
M.D. uitgevoerd onderzoek bij drugsverslaafden, Dora Kunz tot de volgende obser-
vatie: De meest in het oog springende bevinding in deze gevallen van drugsversla-
ving was de ritmestoornis in zowel de kern als de bladen van de etherische solar 
plexus chakra, die het hele etherische lichaam beïnvloedde. … Verder was sprake 
van een duidelijke vermindering van de helderheid (van de chakra) … en het weg-
lekken (van vitaliteit) op die plek maakte dat patiënten zich steeds vermoeid voelden 
(Karagulla and Kunz, 150). 

Zij observeerde ook dat de effecten van narcotica zoals morfine en heroïne op het 
etherische niveau beginnen en dan het fysieke bereiken. Zij zegt dat, hoewel opia-
ten nuttig zijn in de medische wereld, het voortdurend gebruik ervan een ongunstige 
effect heeft op de chakra’s. In dergelijke gevallen wordt de bewegingsrichting bin-
nen in de chakra’s door de drug omgekeerd en dit is wat de verslaving veroorzaakt. 
Op zijn beurt veroorzaakt deze fysiologische verandering in de chakra’s een situatie 
van angst en bangheid bij de patiënt (Kunz and Karagulla, 151). 
 
Effecten op het hoger bewustzijn 

In zijn boek Kundalini verklaarde George S. Arundale,
de vroegere president van de Theosophical Society: 
Alle narcotica, drugs en stimulerende middelen ver-
stoppen het systeem en plaatsen een verdovende 
ongezonde uitwaseming tussen het individu en alle 
vormen van hoger bewustzijn (Arundale, 14). Hoewel 
deze uitspraak niet erg specifiek is ten aanzien van 
de aard van de ‘verdovende ongezonde uitwaseming’ 
lijken de gekozen woorden te wijzen op een effect 
dat plaatsvindt op het niveau van de subtiele natuur, 
eerder dan uitsluitend op het fysieke lichaam en zijn 
etherische equivalent. In feite observeerde Dora Kunz 
bij haar onderzoekingen van verslaafden dat zij ook 
werden getroffen in hun astrale (of emotionele) licha-
men: Op het astrale niveau was bij verslaafden de solar 
plexus chakra ernstig verstoord, met een onregelmatig 
emotioneel patroon en periodiek gebrek aan energie 
(Karagulla and Kunz, 150).  

 
Een laatste opmerking.  
Mogelijk worden zelfs hogere beginselen dan het astrale lichaam door de nadelige 
effecten aangetast, wat kan worden afgeleid uit deze verklaring van Leadbeater: 
Het innemen van opium of cocaïne is … vanuit het occulte oogpunt volstrekt verder-
felijk en fataal voor vooruitgang … Vrijwel alle drugs hebben een schadelijk effect 
op de hogere voertuigen en moeten daarom zo veel mogelijk worden vermeden 
(Leadbeater, Hidden Side of Things, 358-59).  
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Vrije wil kan alleen op een intelligente manier worden uitgeoefend als men voldoen-
de informatie heeft om een bewuste keus te maken tussen alternatieve manieren 
van optreden. Het is de mening van deze schrijver dat onze organisatie de mens-
heid een grote dienst kan bewijzen door deze kennis beschikbaar te stellen.  
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Het bestaan van volmaakte mensen is één van de meest onderscheidende en 
ook één van de meest motiverende zaken die theosofie naar voren bracht. 
Het is het logische gevolg - als je goed doordenkt - van begrippen als evolutie en 
reïncarnatie. Het is heel duidelijk dat het proces van evolutie niet bij ons stopt, 
kijkend naar hoe de geest van de mens zich gestaag ontvouwt en steeds opnieuw 
naar beneden komt in nieuwe lichamen, en elke keer op de een of andere manier 
een beetje beter dan de vorige. Dat zien we ook als we kijken naar mensen van 
allerlei niveaus, op alle treden van deze evolutionaire ladder. Er zijn zeker mensen 
geweest die op elke manier volmaakter waren dan ieder van ons; die mensen waren 
voorbeelden van menselijke evolutie en, als ze ondertussen door zijn gegaan met 
hun evolutie, zijn ze nu zeker volmaakter dan wij. 

Waar zijn die mensen dan die overduidelijk volmaakter zijn dan wij zelf? Dit evolu-
tieschema moet haast wel bepaalde stadia en doelen hebben. Redenerend vanuit 
analogie zou men kunnen denken dat het verschillende doelen heeft, namelijk een 
onmiddellijk en een uiteindelijk doel. 
Dat laatste is wat moeilijker te begrijpen, omdat we geen specifieke reden zien 
waarom een dergelijk proces ooit zou stoppen. In elk geval is er waarschijnlijk wel 
een onmiddellijk doel op de korte termijn, het hoogste wat de mensheid op dit mo-
ment van haar ontwikkeling zou kunnen bereiken. Als dat zo is, dan zouden er en-
kelen moeten zijn die dat al bereikt hebben, en er zouden zeker velen zijn die hier 
dichterbij zijn dan wij op dit moment. We hebben in alle tijden van grote mensen 
gehoord: de kerk bijvoorbeeld vertelt over haar grote heiligen uit het verleden. Ver-
volmaakte mensen zijn heiligen, maar ze zijn meer dan dat, want ze hebben alles 
bereikt wat bedoeld was dat de mens zou bereiken. Zoals in Het Licht van Azië ge-
steld wordt, hebben zij de doelstellingen bereikt die iemand tot mens maken, en zijn 
ze meer dan de gewone mens: ze hebben nu een bovenmenselijk hoger stadium 
van evolutie bereikt. 
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Het systeem van evolutie is dat de monade, die een vonk is van het goddelijke 
vuur, afdaalt in materie. 
Er zijn geen echt geschikte woorden om deze monade te beschrijven, onze uit-
drukkingsmogelijkheden zijn daarvoor te beperkt, maar we komen er misschien het 
dichtstbij als we het eenvoudig een fragment van goddelijkheid noemen. Een frag-
ment kan in feite niet allesdoordringend zijn; toch dekt elke andere term de werke-
lijkheid nog minder. Over de monade is gesproken als zijnde een weerspiegeling 
van de godheid, maar het is veel meer dan slechts een reflectie. Voor zover ons 
begrip reikt, dekt de term ‘fragment’ de werkelijkheid beter, al moeten we natuurlijk 
toegeven dat het eigenlijk geen juiste term is. Dit fragment dan toch, dat een frag-
ment is van het goddelijke, bevat in zichzelf alle goedheid en alle perfectie, 
in potentie. Wat in de loop van de evolutie moet gebeuren, is dit allemaal te 
ontvouwen. Vanaf daar waar het is, schijnt het, ondanks zijn goddelijkheid, niet in 
staat te zijn om op de lagere bewustzijnsgebieden te handelen of te werken. Het 
moet echter afdalen in materie om als het ware een bepaalde gegrondheid, accu-
raatheid en een greep op fysieke details te krijgen. De monade moet weten over 
het oneindige, veel meer dan wij hier, over het hogere en het in zijn algemeenheid 
meer omvattende. Toch schijnt de monade duidelijk niet de macht te hebben om 
fysieke details hier beneden bij elkaar te brengen, de macht om in fysieke materie 
met omlijndheid en precisie op te treden. Het kan alleen maar afdalen tot een ze-
ker niveau. Voor zover ons betreft, daalt het in dit zonnestelsel tot de tweede van 
onze bewustzijnsvelden. We spreken in theosofie over bepaalde bewustzijnsvelden 
of onderverdelingen van materie; daarvan hebben we er zeven en, van bovenaf 
geteld, daalt de monade slechts tot de tweede af. Het is niet in staat om in zijn tota-
liteit de daar onderliggende velden te doordringen. Het kan een heel klein deel van 
zichzelf naar een ‘lager’ niveau projecteren; het kan daarbij - zo lijkt het - uitsluitend 
het hogere deel van dat bewustzijnsveld bereiken. Die projectie noemen we het 
ego. Het komt nauw overeen met wat sommige mensen de ziel noemen. Als het ego 
nog onontwikkeld is, heeft het in het begin krachtige en relatief ruwe vibraties nodig. 
Omdat die niet bestaan op het eigen gebied, moet het zichzelf als het ware naar 
beneden duwen, naar lagere gebieden, om die vibraties te kunnen vinden. Daarom 
doet het op zijn beurt wat de monade ook deed: het kan zelf in totaliteit niet nog la-
ger gaan, maar het kan wel een fragment, een klein deel van zichzelf naar beneden 
projecteren, dat fysieke gebied in. Dat fragment van een fragment noemen we de 
persoonlijkheid.

Nu duikt die persoonlijkheid, namens het ego waarvan het een deel is, onder in ma-
terie. Het is het doel van de persoonlijkheid om naar het ego het resultaat terug 
te brengen van wat zij geleerd heeft. Ze leert, als een klein deel van dat ego en wer-
kend door een fysiek brein, hoe hier beneden te functioneren; ze leert hoe in het as-
trale en mentale lichaam te handelen. De essentie daarvan gaat terug naar het ego, 
die inzichten en capaciteiten meedragend die de persoonlijkheid heeft ontwikkeld.

Het vermogen om op een bepaald type hoge vibraties te reageren zouden we liefde 
kunnen noemen; andere vibraties noemen we devotie, nog weer andere sympathie 
enzovoort. Alles kan uitgedrukt worden in termen van vibraties, dat is de meest we-
tenschappelijke manier om deze kwestie te benaderen. In elk geval gaat dit fragment 
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van een fragment steeds weer terug naar het ego van waaruit het voortkwam, keer 
op keer vermogens met zich meebrengend die een beetje verder ontwikkeld zijn.

Er komt een moment in het proces van evolutie dat het ego één geworden is met 
de persoonlijkheid. De mens komt dan in een speciale training, en het doel van die 
speciale training is om hem zo snel mogelijk te brengen op het niveau dat eigenlijk 
bedoeld is voor de mensheid in het algemeen, in die specifieke setting van werel-
den, waarin we ons aan het ontwikkelen zijn. Deze specifieke cyclus van evolutie 
waarin we zijn opgenomen, moet ons tot een bepaald niveau brengen. Als een 
mens dat niveau heeft bereikt zal hij bewerkstelligd hebben dat ego en monade 
één geworden zijn, dat de monade het ego eenvoudigweg als een instrument kan 
gebruiken en ermee kan werken, op alle bewustzijnsgebieden waarop het zich aan 
het ontwikkelen is. Dat is het einddoel van puur menselijke evolutie: een mens 
is dan klaar om een adept te worden.  

Alle lagere natuurrijken, en de evolutie die daar doorheen is gegaan, worden hierop 
voorbereid. Je zult je herinneren dat het ego alleen afdaalt als er individualisatie 
plaatsvindt: het onafhankelijke ego daalt in de mens in. We bevinden ons allemaal 
in een bepaalde fase van evolutie, sommigen natuurlijk verder dan anderen, maar 
grofweg gesproken is onze positie de volgende: onze fysieke lichamen zijn ontwik-
keld en ze zouden volmaakt onder onze controle moeten staan. Natuurlijk kennen 
we veel gevallen waar dat niet zo is, maar we herkennen allemaal dat het zo zou 
moeten zijn. Dat deel van onze evolutie is bereikt. We hebben het astrale lichaam 
volledig ontwikkeld, en het is nog niet volledig onder controle, behalve in enkele 
zeldzame gevallen. Het astrale lichaam is het voertuig van emotie en verlangen, en 
de meerderheid van de mensheid leeft zonder twijfel vanuit die emoties, voor zijn 
emoties en voor zijn verlangens. Enkelen hebben dit lager zelf echter overwonnen 
en hebben alle verlangens getranscendeerd: zij leven volledig voor andere en hoge-
re doelstellingen. Tot nu toe zijn dit slechts weinigen, want de meerderheid van de 
mensheid verkeert nog in de fase waarin verwacht wordt te werken aan het emotie-
en begeertelichaam, om daar controle over te krijgen. Het volgende voertuig, 

het mentale lichaam, is binnen ieder van ons in ontwik-
keling. Het intellect heeft zeker al veel voor ons gedaan, 
maar het is in staat tot nog veel meer, en zal dat ook gaan 
doen. Onze mentale lichamen zijn tot nu toe slechts ge-
deeltelijk ontwikkeld, wederom enkele gevallen uitgezon-
derd. 

Als deze drie voertuigen (fysiek, astraal en mentaal) een-
maal ondergeschikt zijn gemaakt aan het ego, dan is de 
mens klaar om die hogere, speciale vorm van training te 
ondergaan. Dat betekent natuurlijk niet, dat een ingewijd 
persoon al die lichamen tot in de perfectie heeft ontwik-
keld, zeker niet. Als dat wel zo was zou hij een adept zijn. 
De mens die ‘het pad’ betreedt moet een sterke focus

hebben: hij moet zich alleen nog voor één doel willen inzetten: het doel om de evo-
lutie te helpen bevorderen. Als het pad van afdaling in de mensheid voltooid is, 
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als de mens uiteindelijk adeptschap heeft bereikt, dan gaat hij dóór om zijn 
echte leven te leven, het leven van de monade, waarvoor alles wat daarvoor is 
gebeurd slechts een voorbereiding was. Als je deze opvatting van evolutie kunt 
begrijpen, dan zie je opeens dat daden en doelen, in welk leven dan ook, slechts 
relatief en van beperkte betekenis zijn, vergeleken met het geheel. Als een mens 
denkt dat hij slechts één leven leeft, zijn de doelen en dingen van dat ene leven 
natuurlijk heel belangrijk voor hem. Als hij beseft dat dit leven als het ware slechts 
één dag is in een groter leven, dan zijn alle dingen die alleen voor die ene dag zijn 
wat minder belangrijk. Als iemand een adept is geworden en dat doel van menselijk 
leven heeft bereikt, dan laat hij meestal alle fysieke lichamen vallen, al behoudt hij 
het vermogen om een lichaam op elk energetisch veld aan te nemen als dat nodig 
is voor het werk. Ik kan er nu niet veel verder op in gaan, maar we kunnen ons voor-
stellen dat dit heel veel lijkt op wat we ons van het werk van engelen voorstellen. 
Het woord ‘engel’ is afgeleid van een Grieks woord dat ‘boodschapper’ betekent. 
De engelen zijn de boodschappers van God, en zo worden deze hoger ontwikkelde 
mensen ook zijn boodschappers. Zo is het menselijk stadium slechts een fase waar 
we doorheen gaan om kracht te ontwikkelen om zijn boodschappers te worden, 
om de vereiste vermogens te ontwikkelen voor zulk werk. De meesten van hen 
hebben geen fysieke lichamen en ze verdwijnen volledig uit onze belevingswereld, 
maar enkelen van deze volmaakte mensen blijven in verbinding met onze wereld 
om taken te vervullen die nodig zijn voor de evolutionaire vooruitgang op aarde. 

Menselijke vooruitgang wordt niet, zoals velen denken, louter op eigen kracht 
bereikt. Die vooruitgang wordt voortdurend begeleid en gaat heel langzaam, 
door de eeuwen heen. Ik weet dat het geheel van evolutie er van onderaf gezien 
als een chaos uitziet, maar als men het van bovenaf bekijkt, ziet men, dat, hoe lang-
zaam het ook mag gaan, de vooruitgang ordelijk verloopt. Het is zeker, dat elk mens 
gedurende die evolutie volmaaktheid kan bereiken. Dat proces kan enorm versneld 
worden als hij die evolutie op een bepaald moment zelf op intelligente wijze ter hand 
neemt. 

Slechts enkelen van deze grote en volmaakte mensen blijven achter om taken 
te vervullen die te maken hebben met het richting geven aan de verschillende 
evolutionaire ontwikkelingen op aarde. Daarvan is maar een klein deel bereid 
leerlingen aan te nemen, mensen die gelijkgericht zijn als zijzelf, en die zij trainen 
voor het werk. Er zijn maar weinig mensen die dat niveau hebben bereikt. Je zult 
begrijpen dat die niet uit één land, maar uit allerlei ontwikkelde landen op aarde 
kunnen komen. Het zijn mensen die relatief vrij zijn van de normale wetten die de 
mensheid bepalen. Ik bedoel bijvoorbeeld wetten die een mens dwingen tot een 
incarnatie op een bepaalde plaats. Deze mensen worden niet meer gedwongen 
om enige incarnatie aan te nemen. Als ze een lichaam aannemen, dan is dat om 
de mensheid te helpen en ze kunnen dat lichaam nemen waar en wanneer het hun 
goeddunkt.  

Ik ken ongeveer zestien van deze ‘Groten’. Ik weet dat er veel meer zijn, maar dit 
zijn degenen waar ik meer of minder mee in contact ben gekomen en zij behoren 
tot de meeste van de bestaande volken. Vier van hen dragen momenteel Indiase 



70                                                          Theosofia - Jaargang 118 - nr. 2 - juni 2017

lichamen, twee zijn Grieks en van drie anderen weet ik niet waar ze zijn geboren. 
Er is dus geen grond voor het idee dat dergelijke leraren tot één ras behoren, en ze 
leven ook niet samen als monniken in een klooster. 

Wat zijn de specifieke kenmerken van een adept? 
Hij heeft vermogens die voor ons buitengewoon zijn, omdat hij de werking kent van 
veel natuurwetten die nu voor ons nog een gesloten boek zijn. Het meest karakte-
ristieke is misschien dat hij alles bekijkt vanuit een heel ander gezichtspunt dan het 
onze. Hij heeft absoluut geen wensen of gedachten die met hemzelf zijn verbonden: 
hij denkt uitsluitend over het werk dat hij te doen heeft. Daar leeft hij voor, en zijn 
werk is altijd op de één of andere manier zo gericht dat het dit evolutionaire proces 
vooruit helpt. Dit is zo’n ander gezichtspunt dan dat van de gemiddelde mens, dat 
het moeilijk te begrijpen is, al bestaan er nu zeker ook enthousiaste mensen die 
alleen leven voor één of andere grote zaak waarmee ze zich volledig hebben ge-
identificeerd. Zij kunnen wel begrijpen, dat een mens zichzelf volledig kan vergeten 
in zijn grote werk. Een andere heel opvallende karakteristiek is de allround ontwik-
keling van de adept. Ieder van ons, weten we, is qua ontwikkeling onvolmaakt. Eén 
kant van ons karakter, of een deel van onze kwaliteiten, is meestal meer ontwikkeld 
dan de andere. De adept is gelijkelijk op alle gebieden ontwikkeld, en daarom komt 
hij bij ons altijd als een heel bijzonder persoon over, omdat hij op elk punt als het 
ware bekwaam is, en je altijd tegemoet kan treden, elk perspectief volmaakt begrij-
pend. Vaak vraagt men of je een adept zou herkennen als je hem zou zien. Ik denk 
dat je het waarschijnlijk niet zou weten. Je zou zeker beseffen in de aanwezigheid 
te zijn van een indrukwekkend persoon, nobel en gedistingeerd, maar er zou geen 
specifieke uiterlijke bijzonderheid zijn waardoor je die mens als een adept zou kun-
nen herkennen. Je zou in hem kalmte waarnemen, welwillendheid, zekerheid, iets 
van een vrede die elk begrip te boven gaat. Toch zou er niets zijn dat hem van enig 
ander goed mens zou onderscheiden, behalve misschien de wijsheid die hij zou 
tonen. Hij zou, denk ik, stiller zijn dan de meesten, want een adept spreekt alleen 
met een specifiek doel, alleen met het doel om het grote werk verder te brengen en 
te helpen, en hij verspilt zijn krachten zeker niet met lege conversatie. Hij zou altijd 
vriendelijk zijn en toch ook een heel specifieke vorm van humor hebben, maar geen 
humor die iemand verwondt, die humor is alleen maar bedoeld om iemand op zijn 
pad te helpen, of om iemand iets in het juiste licht te doen zien. Een mens zonder 
gevoel voor humor zou zeker geen vooruitgang in occulte zaken maken; het is echt 
een heel noodzakelijke kwaliteit. We kunnen dus zeggen dat een gewoon mens een 
adept kan ontmoeten en niet hoeft te weten dat hij dat is; hij zou waarschijnlijk wel 
onder de indruk zijn, maar hij zou zeker zijn occulte kracht niet herkennen.  

We komen nu bij de vraag naar het bewijs van het bestaan van adepten. 
Ikzelf had geen bewijs voor hun bestaan nodig, want ik besefte direct dat, als 
evolutie waar is en reïncarnatie een feit is, dat er dan ergens zulke mensen moeten 
zijn. Het leek mij helemaal niet onredelijk dat men soms in staat zou zijn om met 
hen in contact te komen. Als je het op een andere manier zou willen benaderen: er 
is genoeg bewijs aanwezig. We kwamen allemaal tot deze vraag door onze grote 
stichter, Madame Blavatsky: zijzelf getuigde dat ze veel van deze meesters had 
gezien, dat ze in het huis van één van hen had gelogeerd, dat ze velen van hen
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voortdurend ontmoette en inderdaad continu met hen 
communiceerde. Haar mede-stichter, onze eerste presi-
dent, Kolonel Olcott, getuigde van precies hetzelfde: hij 
heeft bij allerlei gelegenheden deze Meesters ontmoet, 
zowel astraal als fysiek. Ook A.P. Sinnett getuigde hier-
van, evenals onze huidige president, Annie Besant. Zij 
persoonlijk kent veel van deze Groten en kan jullie ver-
tellen dat ze velen ervan vaak heeft ontmoet in situaties 
die elke mogelijkheid van vergissing of fouten uitsluiten. 
Het enige bezwaar dat men tegen zulke getuigenis-
sen zou kunnen inbrengen is dat we deze dingen ge-
droomd zouden kunnen hebben, of dat we zijn misleid.  

Heel veel mensen zijn onzeker over de getuigenis, 
omdat ze zeggen: ‘Jullie hebben deze mensen gezien, 
maar jullie hebben ze gezien toen jullie in je astrale

lichaam waren en jullie hebben de herinnering daaraan naar je fysieke brein terug-
gebracht. Wij weten niks over astrale lichamen, we zijn er niet eens zeker van dat 
we zulke dingen hebben en we kunnen er niet zeker van zijn of zo’n herinnering 
wel waar is. Het lijkt wel heel erg veel op een droom’. Omdat velen van ons echter 
vele jaren lang in dagelijks contact met deze Groten staan, zouden we wel een fe-
nomenale droomkracht moeten hebben, als al die ervaringen alleen maar levendige 
dromen zouden zijn. Spiritistische vrienden hebben me soms gevraagd: ‘Hoe weet 
je dat deze Meesters werkelijk in de fysieke sfeer bestaan? Kan het toch niet zo zijn 
dat het geesten zijn uit hogere sferen, die jou op de één of andere manier hebben 
beïnvloed, waardoor je denkt dat ze op aarde leven?’ Alles wat ik kan zeggen is: als 
ik al die jaren geestelijk zo volledig onder hun controle zou zijn geweest, dan zal dat 
misschien zo zijn. Ik weet dat ik niet in de positie ben om het tegendeel te bewijzen, 
omdat ik in die situatie gehypnotiseerd zou zijn om alles te geloven. Als er enig be-
wijs is, dan is dat de getuigenis van deze en van vele andere mensen. Deze dingen 
bestaan, en het bezwaar is dat een groot aantal van de gesprekken plaatsvindt als 
we in onze astrale lichamen zijn, en de Meester in zijn fysieke lichaam. Soms vindt 
het proces andersom plaats, als wij ons in onze fysieke lichamen plotseling in de na-
bijheid weten van één van deze Groten, in een gematerialiseerde vorm. Je zou ook 
kunnen zeggen dat het een soort hallucinatie is. Zoals ik verteld heb, houden deze 
Groten zich voor een groot deel afzijdig van de mensheid, eenvoudigweg omdat ze 
dan veel beter en efficiënter kunnen werken. Je zou ze kunnen zien als spirituele 
krachten die inwerken op de zielen van mensen, en niet op hun lichamen. Je kunt 
lezen, zowel bij Madame Blavatsky als bij Kolonel Olcott dat, terwijl zij zelf in hun 
fysieke lichamen waren, sommige van deze Groten dat ook waren. Gelijksoortige 
getuigenissen zijn door diverse schrijvers gegeven. 

Ook ik bijvoorbeeld kan getuigen dat ik twee van deze Groten heb gezien, terwijl zij 
en ik in onze fysieke lichamen waren. In één geval had ik de eer een uitnodiging te 
ontvangen om te komen dineren en de nacht door te brengen in het huis van één 
van deze grote mensen die in India leeft. Ik had dezelfde Grote vele keren in zijn 
astrale lichaam gezien; hem nu ontmoeten in zijn fysieke lichaam was extra bewijs. 
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Voor mezelf heb ik bewijzen op zich echter nooit nodig gehad, omdat het voor mij 
een zeker feit is dat die mensen moeten bestaan.

Voor mij was de belangrijkste vraag altijd hoe men van hen kon leren; hoe men dicht 
bij hen kon komen en getraind kon worden voor het prachtige werk dat ze doen, het 
vooruit helpen van de evolutie van de mensheid. Madame Blavatsky zelf vertelde 
lang geleden al over deze mogelijkheid en we vroegen haar: ‘Is het voor ons op de 
één of andere manier mogelijk om hierover te leren, kunnen we op de één of andere 
manier in aanraking komen met deze Groten waarover u ons vertelt? Kunnen we 
voor hen werken?’ Zij zei: ‘Ja, zeker kun je dat, maar bedenk dat zij geen favo-
rieten hebben. Zij zullen iemand zeker aannemen en hem als leerling accepteren, 
maar ze zullen dat alleen maar doen als ze die persoon zien als een bruikbare leer-
ling; alleen als hij door zijn karakter nu laat zien dat hij in staat is net zo te werken als 
hem geleerd wordt. Iemand die nog iets voor zichzelf zoekt, die nog denkt aan zijn 
eigen vooruitgang en niet aan het werk dat gedaan moet worden, zal niet met hen 
in aanraking komen, simpelweg omdat het tijdsverspilling zou zijn om in zijn training 
te investeren. Hoewel hun vermogens ons voorkomen als die van een god (ze zijn 
immers in elk opzicht zoveel verder en nobeler dan wijzelf) toch is het vermogen van 
elke Meester ook beperkt. Madame Blavatsky zei ons dat ze zichzelf tot de laatste 
gram verantwoordelijk houden voor het juiste gebruik van hun energie, om alles zo 
goed mogelijk te gebruiken voor de evolutionaire vooruitgang. Als iemand binnen 
niet al te veel tijd een geschikt instrument kan worden, iemand die onder hun leiding 
een flinke hoeveelheid goed werk voor de wereld zou kunnen doen, dan is het voor 
hen de moeite om in die persoon een hoeveelheid trainingstijd te investeren. 

De enige manier om door hen geaccepteerd te worden is om gewoon aan het 
werk te gaan en te laten zien wat je zonder training kunt doen, door onzelf-
zuchtig te zijn en te werken aan een altruïstische taak. 
Zo lang iemand absoluut, zonder gedachte aan zichzelf, alleen aan een taak werkt 
die zonder twijfel goed is voor de mensheid, dan zal zo iemand kans maken om 
opgemerkt en geleid te worden door deze Groten, want ze houden nauwlettend in 
de gaten wie in de toekomst hun plaatsen kunnen innemen. Daarom kan iedereen 
dichter bij hen komen, waarbij op geen enkele manier sprake is van bevoordeling. 
Het betekent gewoonweg aan het werk gaan en hun aandacht verdienen. De kennis 
van het plan van evolutie is voor alle theosofen toegankelijk. Dat kunnen we bestu-
deren en, als we het bestudeerd hebben en er enig begrip van gekregen hebben, en 
wensen dichter bij hen te komen: het pad ligt altijd open voor ons. We kunnen hen 
alleen bereiken door onzelfzuchtig te worden omdat zij dat zijn, door te leren ons 
persoonlijke zelf te vergeten en ons, net als zij, geheel en al te wijden aan dienst 
aan de mensheid.

Bron: Adyar Pamphlets 86 - 1918, Theosophical Publishing House, Adyar.
De aanleiding voor deze bewerkte vertaling door Alice Bouwland was een loge-
gesprek over het hoofdstuk De Mahatma’s uit het boek Theosofie- eeuwige wijsheid 
voor deze tijd. C.W. Leadbeater kan complexe thema’s op een eenvoudige, heldere 
en toegankelijke wijze belichten.
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1. Het Visioen
Ik zat te dromen in een ruimte van grote stilte. De vroege ochtend was stil en er was 
geen zuchtje wind; de grote blauwe bergen staken, koud en helder, af tegen de don-
kere lucht; rond het donkere houten huis verwelkomden de zwarte en gele vogels 
de zon. Ik zat op de grond met de benen gekruist te mediteren en vergat daarbij de 
blauwe zonbeschenen bergen, de vogels, de immense stilte en de gouden zon. Ik 
verloor het gevoel van mijn lichaam; mijn ledematen waren roerloos, ontspannen 
en in harmonie. Een grote vreugde, van onpeilbare diepte, vulde mijn hart; scherp 
en helder was mijn denkvermogen, geconcentreerd; ver weg was de vergankelijke 
wereld. Ik was vol kracht.

Zoals de wind uit het oosten die plotseling opkomt en de wereld kalmeert, daar vóór 
mij in kleermakershouding gezeten, zoals de wereld hem kent, in zijn gele gewaden, 
eenvoudig en verheven, was de leraar der leraren. Kijkend naar mij, zat onbeweeg-
lijk het machtige wezen. Ik keek en boog mijn hoofd; mijn lichaam boog uit eigen 
beweging voorover.

Die ene blik van mij toonde de vooruitgang van de wereld – toonde de immense af-
stand tussen de wereld en de grootste der Leraren ter wereld: hoe weinig de wereld 
begreep en hoeveel hij gaf; hoe vreugdevol hij oprees, ontsnappend aan geboorte 
en dood, aan de tirannie ervan en aan het verstikkende wiel. Nu hij verlichting be-
reikt had gaf hij aan de wereld, zoals de bloem haar geur schenkt, de waarheid.

Terwijl ik keek naar de heilige voeten die eens vrolijk door het stof van India liepen, 
stortte mijn hart zijn toewijding uit, onbegrensd en onpeilbaar, zonder voorbehoud 
en moeiteloos.
Ik verloor mezelf in die vreugde. Mijn denken begreep zo makkelijk en vreemd de 
waarheid waarnaar hij verlangde en die hij bereikt had.
Ik ging helemaal op in die blijdschap. Mijn ziel bevatte de oneindige eenvoud van 
waarheid. Ik verloor mezelf in die blijdschap.

Een lofzang op de 
Heer Boeddha
J. Krishnamurti
J. Krishnamurti leefde van 1895 tot 1986.
Hij richtte de Orde van de Ster in het 
Oosten op (en ontbond die in 1929 met de
woorden Truth is a Pathless Land).
Hij is in Nederland bekend om zijn 
Sterkampen in Ommen. 
J. Krishnamurti behoort tot één van de 
grootste spirituele leiders van de 
twintigste eeuw.
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2. De Lofzang
U bent de Waarheid, u bent de Wet, u bent de Toevlucht, u bent de Gids, de Met-
gezel, en de Geliefde. U hebt mijn hart in vervoering gebracht, u hebt mijn ziel 
veroverd; in u heb ik mijn geborgenheid gevonden; in u is mijn waarheid gevestigd.

Waar u gegaan bent volg ik; waar u hebt geleden en overwonnen groei ik. Kalm, niet 
gebonden, als de sterren ben ik geworden. Gelukkig is hij die u eeuwig kent. Als de 
zee, onpeilbaar is mijn liefde: de waarheid heb ik bereikt en kalm groeit mijn geest. 
Nog maar gisteren verlangde ik ernaar me terug te trekken uit de smartende wereld 
op een geïsoleerde plek in de bergen, ongebonden, vrij, weg van alles op zoek naar 
u; en nu bent u aan mij verschenen.

Ik draag u in mijn hart; waar ik ook kijk, u bent daar, rustig, gelukkig, mijn wereld vul-
lend – de belichaming van waarheid. Mijn hart is sterk, mijn denken geconcentreerd: 
ik ben van u vervuld. Als de oostelijke bries die zich plotseling manifesteert en de 
vermoeide wereld tot rust brengt, zo ben ik tot bewustzijn gekomen. Ik ben de waar-
heid, ik ben de Wet, ik ben de Toevlucht. Ik ben de gids, de Metgezel en de Geliefde.

Waar ik ook kijk, u bent daar, kalm, gelukkig, mijn wereld vullend – de belichaming 
van waarheid. Zoals men een licht waarneemt in de verte, zie ik u in het duister. Ik 
ben naar u toe gewandeld door vele levens, in verdriet, in vreugde en in twijfel, in 
achterdocht, over doorns, over open vlakten, over het plaveisel van dichtbevolkte 
steden. Ik heb vanaf de eerste schepping geweten van uw glorie, van uw bestaan, 
van uw schoonheid die mijn ziel in vervoering bracht.

Nooit was ik zeker, nooit werd mij vergund in harmonie te zijn met mezelf, met de 
mensen of met de schone hemelen. Vanuit de grote onzekerheid ontstaat zeker-
heid. Zoals de oostelijke wind die plots opkomt en rust brengt in de vermoeide we-
reld, zo ben ik tot uw realisatie gekomen; voortaan wandel ik in uw schaduw.

Omdat u mijn eeuwige metgezel bent ben ik sterk – sterk als de stroom die vanaf 
de bergflanken naar beneden stort. Ik ben onwankelbaar omdat u mijn Raadsman 
bent; door u ben ik vol inzicht. Omdat u mij uitgezonden hebt (ik ben als niets, als de 
voorbijgaande wind), maar omdat u uzelf aan mij getoond hebt ben ik als de rivieren 
die dansend naar de zee vloeien. Omdat u het vraagt is datgene wat ik doe voor 
u. Mijn hart staat in vuur en vlam, want ik ben voor immer u nabij gekomen. Elke 
ademtocht verandert in mij uw beeld, want u hebt mij geschapen.

Ik ben vol, vol als de oceaan, al stromen alle rivieren erin uit. Uw grootsheid heeft 
uw kracht in mij gewekt om vanaf de bergtoppen luidkeels uw Waarheid te verkon-
digen. Uw blik heeft de onzuiverheid weggebrand: ik ben zuiver, ik ben heilig. Zoals 
het rozenblaadje is voor de roos, zo bent u voor mij. Zoals de bergtop die verdwijnt 
in de wolken, zo verdwijnt mijn liefde voor u in de ruimte. Zoals op de door de zon 
beschenen zee de wateren vreugdevol dansen in hun extase, zo danst mijn hart 
van liefde voor u. Zoals het waterdruppeltje opgaat in de onmetelijke oceaan, zo 
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heb ik mezelf in u verloren. Zoals de schaduwen die ’s avonds groter worden, zo is 
mijn ziel onmetelijk gegroeid in uw Licht. Mijn liefde voor u heeft de liefde voor alles 
gewekt.

O mens, wat weet u van liefde? 
Ik breng de wereld tot u; ik maak u tot hun eeuwige Metgezel. Ze kennen u zoals 
ik u ken – de Volmaakte, de Eenvoudige, de Aanbedene, de Bron van Waarheid. 
Als ze u eenmaal kennen, zullen ze hun speeltjes terzijde schuiven, hun wereldjes, 
hun speelgoed, hun pompeuze ijdelheid, de ingewikkeldheden van hun religies, hun 
rituelen en ceremonieën. Want u bent het einde van alle zorgen, van alle vreugde, 
van alle kennis, van alle zoeken.

Wat is religie? Wat is verering? Wat zijn de tempels en altaren van de wereld? U 
bent het doel van alle dingen; in u alleen schuilt verlichting, de vreugde der wereld. 
Waar ik ook kijk, u bent daar, kalm, gelukkig, mijn wereld vervullend – de belicha-
ming van waarheid. Ik ben de Waarheid, ik ben de Wet, ik ben de Toevlucht, ik ben 
de Gids, de Metgezel, en de Geliefde. 

De zon was aan het ondergaan terwijl ik op de bergtop stond en toekeek hoe hij ver-
dween achter de bergen. Midden in die stralende pracht, gekleed in de wolken van 
geel, was u gezeten. De hele uitgestrekte hemel was in aanbidding; het firmament, 
de wolken in gewaden van geel waren uw aanbidders, uw leerlingen. De sterfelijke 
wereld sloot zich aan bij die aanbidding van u, jubelend van vreugde – de vogels, 
de vallei in de verte, de voorbijkomende voertuigen op grote afstand, de krekels, de 
sprinkhanen, de winden in de bomen. De zwarte bergen stonden verbaasd in hun 
dans, in ontzag voor hun eigen machtige uitzicht. En dan volkomen stilte, waarin 
alles u waarnam zoals u bent. In die grote stilte werd in mij een immens verlangen 
gewekt om de wereld tot u te brengen, tot uw volmaaktheid en tot uw geluk. U 
bent het enige altaar, al bidden mensen bij de altaren van vele tempels; de enige 
onvergankelijke Waarheid is de uwe, al geven de mensen er vele namen aan. Uw 
bekleding is het firmament.

Ik houd van de wereld en alles wat daarin is: ik zal de wereled ertoe brengen u te 
aanbidden, u eer te betuigen, want uw schoonheid is Waarheid. Immens geluk heeft 
mijn wezen vervuld, want ik heb u gevonden. U zult niet verdwijnen, al zullen er 
duizend zonnen ondergaan over de bergen. Zoals een zonsondergang nooit het-
zelfde is, van dag tot dag anders is, zo is mijn verlangen naar u steeds glorieuzer,
volmaakter. Het zal het hart van alle mensen vervullen totdat uw volmaaktheid waar-
genomen wordt. In uw oog is de wervelwind, de zachte winden, de heilige Himavat*, 
de lage vlakten, de gelukkige vallei en de blauwe luchten; alles is in u. U bent de 
vreugde der wereld; het Pad van Geluk is het Pad van Waarheid.

*Himavat is een personificatie van de Himalaya’s
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Zoals de regen de boom reinigt langs de wegkant, zo is het stof der tijden in mij weg-
gewassen. Zoals de boom glinstert in de zon na de zachte regen, zo wordt mijn ziel 
door u in verrukking gebracht. Zoals de boom die kijkt naar de wortels waaraan hij 
zijn immense sterkte dankt, zo kijk ik naar u die de wortel bent van mijn kracht. Zoals 
de rook in een rechte zuil ten hemel stijgt op een stille avond, zo ben ik naar u toe 
gegroeid. Zoals het waterplasje op de weg het gezicht van de hemel weerspiegelt, 
zo weerspiegelt mijn hart uw geluk. Zoals de eenzame wolk die over de berg hangt, 
tot afgunst van de vallei, zo heb ik generatie na generatie op een geïsoleerde plaats 
gehangen. Zoals de grote wolk die zich haast voor de machtige wind uit, zo daal ik 
af in de vallei, naar de vallei waar zorg en voorbijgaand geluk is, waar geboorte en 
dood zijn, waar schaduw is en licht, waar strijd is en voorbijgaande vrede, waar de 
geborgenheid is van stagnatie, waar denken treuren is, waar voelen het scheppen 
van zorgen is. In die vallei zal ik afdalen, want ik heb overwonnen – want in mij bent 
u geboren.

Zoals het licht doordringt in de duisternis, zo zal uw Waarheid de wereld doordrin-
gen; zoals de regen de aarde zuivert en alles daarop schoonmaakt, zo zal ik de 
wereld reinigen met uw Waarheid. Door vele tijden, door vele levens heb ik mij 
voorbereid; maar nu, zie! De beker is vol; de wereld zal ervan drinken. De mens zal 
naar uw goddelijkheid toegroeien; uw geluk zal schijnen op zijn gezicht, want uw 
boodschapper zal op pad gaan.
Ik ben degene die het hart van de mens opent, die vertroosting schenkt. Ik ben de 
Waarheid, ik ben de Wet, ik ben de Toevlucht, ik ben de Gids, de Metgezel en de 
Geliefde.  

Uit: The Theosophist, januari 2017. Het originele document komt uit april 1927.
Vertaling: Louis Geertman
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Geloof is overbodig, 

evenals het hebben van idealen. 

Beide zijn verspilling van energie 

die nodig is om het aan de dag treden van het feit, 

‘dat wat is’, gade te slaan. 

Geloof en idealen 

zijn ontsnappingsmiddelen voor het feit, 

en ontsnappen leidt niet 

tot de beëindiging van smart. 

Beëindiging van smart betekent 

het van moment tot moment begrijpen van het feit.

Er bestaat geen methode of systeem 

dat tot inzicht leidt, 

behalve het keuzeloos gewaar zijn van het feit. 

Meditatie volgens een systeem 

betekent je feitelijke toestand ontwijken; 

het is belangrijker om jezelf te begrijpen, 

dat wil zeggen de voortdurende verandering 

van je innerlijke toestand, dan te mediteren om god te vinden, 

of visioenen te hebben, 

sensaties en andere vormen van vermaak.

Uit: Meditaties, J. Krishnamurti
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Krishnamurti
De wereld dat ben jij
Uitgeverij Synthese
219 blz. Paperback, 2015
ISBN: 9789062715107 – Prijs € 16,95

In jezelf ligt heel de wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, sta 
je voor de deur met de sleutel in je hand. Geen mens ter wereld kan je die sleutel 
geven of de deur voor je openen. Dat kan je alleen zelf doen. Onder dit motto houdt 
Krishnamurti twaalf stimulerende toespraken voor studenten en docenten van vier 
Amerikaanse universiteiten. De wereld, zegt hij, is niet iets dat op je afkomt, maar iets 
waar je onlosmakelijk mee verbonden bent. Onze kritische, afwijzende en wantrou-
wende houding tegenover wat wij de wereld noemen dient plaats te maken voor de 
realiteit van het deelhebben aan die wereld, van het besef dat wij het zelf zijn die de 
wereld vertegenwoordigen en vormgeven.

Krishnamurti
Leven zonder gisteren of morgen
Uitgeverij Synthese
174 blz. Paperback, 2015
ISBN: 9789062711185 – Prijs € 14,95

Krishnamurti bespreekt uiteenlopende thema’s: de betekenis van dromen, jeugd-
criminaliteit, het leven na de dood, opvoeding, enzovoort. Progressie op het gebied van 
wetenschap en techniek betekent niet automatisch vooruitgang in de richting van inner-
lijke vrijheid. Alleen wie scherp de eigen conditioneringen onderzoekt, is in staat zich 
aan de tredmolen van illusies te onttrekken en in vrijheid te leven.

Krishnamurti
Can Humanity Change?
J Krishnamurti in dialogue with Buddhists
Krishnamurti Foundation India
224 blz. Paperback, 2005
ISBN: 9788187326571 – Prijs € 8,50

Velen beschouwen het boeddhisme als de religie die het dichtst bij Krishnamurti’s lerin-
gen staat – hoewel Kishnamurti erom bekend stond dat hij zijn leerlingen aanspoorde 
om de waarheid buiten de georganiseerde religies te zoeken. Dit boek is gebaseerd 
op een historische ontmoeting tussen Krishnamurti en een groep boeddhistische ge-
leerden, en geeft ons een unieke gelegenheid te lezen wat hij zelf te zeggen had over 
de boeddhistische leer. Onder de deelnemers was ook Walpola Rahula, de bekende 
Sri Lankaanse monnik en geleerde, auteur van het inmiddels klassieke boek Wat de 
Boeddha onderwees.
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Wij eren de nagedachtenis aan één van de meest vooraanstaande denkers van 
de twintigste eeuw.  Madras (Chennai) wordt geassocieerd met zijn leven, vooral 
omdat hij ontdekt werd op het strand van Adyar door de heer C.W. Leadbeater. Of-
schoon ik zijn tijdgenoten heb horen opmerken dat hij nauwelijks begiftigd leek met 
uiterlijke attributen om een bijzonder iemand te zijn, zei Annie Besant, die de op-
voeding van Krishnamurti en zijn broer Nityananda op zich nam, dat haar Meesters 
uit de Himalaya hem aan haar zorg hadden toevertrouwd, omdat hij bestemd was 
om het voertuig te worden van de Bodhisattva Maitreya. Haar werd geadviseerd om 
Krishnamurti niet bloot te stellen aan enige vorm van religieuze of ideologische in-
doctrinatie, en hem te laten opgroeien in gedisciplineerde vrijheid. Aldus begint zijn 
levensverhaal met een element van mystiek. 

Krishnamurti kwam in 1922 tot het besef dat zijn leven een heel speciaal fenomeen 
was, toen hij enkele buitenzintuiglijke ervaringen had. Hij zei dat zijn brein voorbe-
reid werd en gereinigd, en dat zijn bewustzijn vervuld werd met enorme kosmische 
energie. Hij besefte echter al vroeg in zijn leven dat afgoderij en blind aanvaarden 
van spiritueel gezag schadelijk zijn voor het zoeken naar de waarheid van het men-
selijk bestaan. Hoewel hij duizenden hectares land kreeg en geld voor zijn werk, 
wees hij dit alles af, net als de claim dat hij een groot spiritueel leraar was, omdat 
hij vond dat alles wat gebaseerd is op geloof in iets wat niet getoetst is aan de ratio 
schadelijk is voor het waarnemen van waarheid. Hij besefte dat georganiseerde 
religie spirituele impulsen werkelijk de verkeerde richting op zou kunnen leiden. Zo 
had hij omstreeks het jaar 1929 gebroken met zijn verleden en begon hij aan de 
missie om de mens volkomen te bevrijden.

In 1931 ontmoette hij Jawaharlal Nehru en Acharya Kripalani voor een privége-
sprek. Toen Nehru hem vroeg of het niet noodzakelijk was om een eind te maken 
aan de Britse overheersing voordat de mens zich kon richten op een andere waar-
devolle zoektocht, zei hij dat het absoluut noodzakelijk is om de dorstige te drinken 
te geven, maar dat vergeten wordt dat menselijke problemen niet kunnen worden 

Krishnamurti 
over de kunst van leven
Achyut Patwardhan
Achyut Patwardhan (1905-1992) was actief 
voor de onafhankelijkheid van India en leider 
van de socialistische partij. 
Hij was lid van de TS en bestudeerde de 
leringen van J. Krishnamurti. 
Dit artikel is een eerbetoon aan Krishnamurti.
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opgelost door politieke macht. Hij vond dat de mens vertrouwde op politieke, econo-
mische en religieuze instellingen om een zinnige maatschappij te scheppen, maar 
regeneratie van de mens kan met deze methodes niet bereikt worden. De mens 
moest eerst zichzelf leren kennen, zijn eigen psyche begrijpen. Wat zou u willen? 
placht hij te vragen. Zoek dit alstublieft eerlijk en zonder vrees uit. De meesten 
van ons willen genot, veiligheid, rijkdom en bezit. De mens wil vriendelijkheid en 
affectie, maar bezitsdrang en gehechtheid vormen in feite de basis van de meeste 
behoeftes. Dit doet als vanzelf vrees ontstaan. Hij wilde dus dat intelligente mannen 
en vrouwen hun behoeftes en reacties onder ogen zouden zien. Dan zouden zij 
ontdekken dat het ‘ik’ de dominante factor is en vooruitgang de ontwikkeling van het 
egoproces. Hoe ontstaat dit egoproces? 

De mens krijgt gewaarwordingen door zijn zintuigen en die worden door ieder mens 
vertaald, al naar gelang het vermogen van zijn brein, dat geconditioneerd is. Vervol-
gens gaan wij op zoek naar kennis en vermogens, naar vaardigheden en talenten. 
Deze brengen ons echter allemaal in verwarring en conflict. Wij geloven dat de oor-
zaak hiervan de omgeving is, dus werken wij ons hele leven om de maatschappij te 
veranderen. Wij beseffen echter niet dat het de mens is die de draad vormt waaruit 
het materiaal van de maatschappij geweven is. Wanneer goedheid gecultiveerd 
wordt, net zo goed als vaardigheden, dan kunnen wij de intelligentie en het mededo-
gen niet ontwikkelen waarmee wij instrumenten kunnen worden voor het scheppen 
van een gezonde sociale orde. Politieke macht is een blinde kracht geworden, en 
wij kunnen nooit verwachten vrede en volledig welzijn voor de mensheid te bereiken 
omdat ons denkvermogen in de greep is van regionalisme. Wij zijn niet bereid in te 
zien dat menselijk welzijn ondeelbaar is. 

Krishnamurti legde grote nadruk op onderwijs, wat niet alleen maar uitblinken op 
school betekent, maar waar men de kunst van leven ontdekt. Hij vroeg niet naar 
religieus geloof, maar hij zei dat intelligentie van ons eist dat wij de kunst van leven 
aanleren, en dat betekent het denken zijn juiste plaats te geven. 

Denken is altijd incompleet. Kunnen wij inzien dat alle chaos rondom ons gecreëerd 
wordt door denken? Hoe moeten wij verstandig denken? Er is geen andere denker 
dan denken. Denken schept de denker; er is geen leraar of discipline. Er bestaat al-
leen leren, geen opeenstapeling of accumulatie van kennis, maar begrijpen, en dat 
is non-verbaal. De waarnemer is het waargenomene; observeren, luisteren, leren: 
dat is de kunst van leven.

De mens is afgescheiden van de natuur. Wij wonen in lelijke stadse oerwouden 
waar mensen gelijksoortige levens leiden, maar vreemden voor elkaar blijven. Er is 
geen besef van, en men komt niet tot gedeelde vreugde. Onze affectie houdt we-
derzijdse bewondering in, bevrediging en afhankelijkheid, en daarom is er conflict. 
Krishnamurti nodigt ons uit om het egoproces in zijn totaliteit te bestuderen. Waar 
het ego niet is, daar is wijsheid en liefde. De mens besefte dat de telescoop ons ver-
telt dat de kosmos niet te kennen valt. De wetenschap is gestuit op het ongekende.
Psychologisch geheugen bouwt het ego op, het ik-proces. Is het mogelijk dat mensen 
gaan beseffen dat psychologische tijd geschapen wordt door het denkvermogen?
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Krishnamurti zou ons uitnodigen om in de stilte van de nacht naar de hemel te 
kijken, om naar de bomen te kijken, de kringloop der seizoenen, de zee. De mens 
vernieuwt zichzelf in samenwerking met de natuur. Menselijk leven wordt beperkt 
door de dood, en dat betekent dat wij alles wat ‘bekend’ is achterlaten. Is het dan 
mogelijk om stil te zitten en het denken te laten beëindigen, zodat er een eind komt 
aan alle bezit, aan tijd, zodat het denkvermogen stilte kan ervaren? In deze stilte 
van het denkvermogen ontstaat een vernieuwing, het ontwaken van een non-verba-
le compassie en intelligentie. In deze stilte kunnen wij een glimp opvangen van de 
kunst van leven.

Uit: The Theosophist van juni 2007
Vertaling: Anne Myrthe Iken 
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Meditatie is geen middel tot een doel; er is geen doel, geen aankomst; het is een 
beweging in de tijd en buiten de tijd. 
Elk systeem, elke methode koppelt het denken aan tijd, maar keuzeloos gewaarzijn 
van iedere gedachte en ieder gevoel, het begrijpen van wat ze drijft, wat hun me-
chanismen zijn, ze te laten bloeien, is het begin van meditatie. 
Wanneer gedachten en gevoelens bloeien en afsterven, is meditatie de beweging 
voorbij tijd.
In deze beweging is er extase; in totale leegte is er liefde, en in liefde is er verwoes-
ting en creatie (J. Krishnamurti, Meditations, bladzijde 41, vertaling WR).

Inleiding
In dit artikel beschrijf ik mijn ervaringen met meditatie uit mijn tijd als docent op 
Brockwood Park School en vervolgens als beoefenaar van mindfulness- en vipas-
sana-meditatie. Vanuit Krishnamurti’s beschrijvingen van meditatie kijk ik naar de 
andere twee meditatievormen en bekijk hoe deze overeenkomen en verschillen, en 
stel ik mij de vraag of mindfulness-meditatie van waarde zou kunnen zijn op Krish-
namurti-scholen.

Ik woonde en werkte van 2002 tot en met 2007 op Brockwood Park School in 
Engeland, in verschillende functies waaronder die van psychologieleraar. Sinds ik 
Brockwood verliet ben ik werkzaam als onderwijskundig onderzoeksassistent aan 
de universiteit van Southampton, alwaar ik ook promotieonderzoek verricht in ‘de 
micro-fenomenologie van mindfulness’: hoe mindfulness-meditatie zich ontvouwt in 
de ervaring van beoefenaars. Parallel aan de start van mijn promotieonderzoek be-
gon ik met het meer formeel beoefenen van mindfulness, volgens Mindfulness-Ba-
sed Stress Reduction (MBSR), en vipassana-meditatie naar de leringen van S.N. 
Goenka. Tevens ben ik gekwalificeerd MBSR-docent en mindfulness-docent aan 
leerlingen en personeel in onderwijsinstellingen.

Mindfulness, meditatie en 
Krishnamurti: een exploratie
Willeke Rietdijk
Willeke Rietdijk woonde en werkte in Engeland
op de Krishnamurti-school ‘Brockwood’, onder 
andere als psychologieleraar.
Momenteel is zij onderwijskundig onderzoeks-
assistent aan de universiteit van Southampton.
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Mindfulness-Based Stress Reduction
De populariteit van mindfulness heeft een enorme vlucht genomen in de afgelo-
pen vijftien jaar en de media staan bol van de artikelen over het onderwerp. Jon 
Kabat-Zinn, een Amerikaanse arts, is hierin instrumenteel geweest door in de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw een ‘stressreductie programma’ te ontwikkelen in 
het medisch centrum van de universiteit van Massachusetts, oorspronkelijk voor 
patiënten met medische aandoeningen. Dit programma was gebaseerd op mindful-
ness, en werd later ‘Mindfulness-Based Stress Reduction’ (MBSR) genoemd. Jon 
Kabat-Zinn had zelf jarenlang zen meditatie beoefend en was een gekwalificeerd 
yogadocent. Het programma werd beschreven als seculier (wereldlijk) hoewel het 
op de boeddhistische leer was geïnspireerd, en het bleek zo succesvol dat het zich 
snel verspreidde in de westerse wereld, en nu overal gevolgd kan worden. Er zijn 
inmiddels ook toepassingen voor specifieke doelgroepen, zoals klinische populaties 
en mensen met eetverslavingen (MBEAT) of met medische aandoeningen als kan-
ker of de ziekte van Parkinson. Sinds een jaar of vijf kent het programma ook een 
variant voor kinderen en jongeren op school. 

Jon Kabat-Zinn beschrijft de relatie van MBSR met het boeddhisme als nauw, het-
geen bepaalde problemen met zich meebrengt als het gaat om de integratie van 
mindfulness op scholen (in Amerika mag niet worden lesgegeven vanuit een be-
paalde geloofsovertuiging).  

De MBSR en verwante programma’s zijn specifiek gestoeld op de inzichtsmedita-
tie-variant binnen het boeddhisme, oftewel ‘vipassana’, waarover later meer. Ook 
verwijst Jon Kabat-Zinn naar andere geestelijk leiders, waaronder Krishnamurti. 
‘Keuzeloos gewaarzijn’ is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de meditatie-
training in de MBSR-cursussen.

[De] beoefening in MBSR van ‘keuzeloos gewaarzijn’ (Kabat-Zinn, 1990) [houdt in 
dat] men eenvoudig het bewustzijn laat rusten op wat is, en op de zintuiglijke en 
mentale fenomenen die verschijnen, zonder identificatie of interactie met welke sti-
mulus dan ook. Zo wordt een zekere ruimte, of een ‘mentale opening’ gecreëerd 
tussen het bewustzijn en haar objecten, en tussen de stimulus-responsverbindingen 
die vorm geven aan automatisch reageren. Dit proces is achtereenvolgens beschre-
ven als onthecht zijn (Bohart, 1983), geestelijke vrijheid (Krishnamurti, 1964) en 
cognitieve defusie 1  (Hayes &Wilson, 1994). Uit: Chambers, Gullone en Allen, 2009 
(vertaling WR).

In de MBSR en verwante mindfulness-cursussen worden deelnemers verschillende 
meditaties aangeleerd: mindfulness van de adem, de ‘bodyscan’ (het systematisch 
in het bewustzijn afgaan van ervaringen in alle delen van het lichaam; dit is ook 
bekend uit de yoga), mindfulness van andere zintuiglijke gewaarwordingen zoals 
geluid, geur enzovoort, en mindfulness van gedachten. 

1 ‘Cognitieve defusie’ is een technische term uit de therapievorm Acceptance and Commitment 
    Therapy en houdt in het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag.
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Het centrale idee hierbij is dat we ons niet identificeren met onze gedachten, gevoe-
lens en zintuiglijke sensaties, maar ze voorbij laten trekken, als wolken aan de lucht. 
Door ze te laten komen en gaan, zonder ze vast te houden of weg te duwen, gaan 
we ons realiseren dat wij niet onze gedachten en gevoelens (de wolken) zijn, maar 
het pure bewustzijn dat ze opmerkt (de lucht). Zo worden we ons bewuster van onze 
patronen van automatische reacties, die vaak onbehulpzaam zijn en leed veroorza-
ken; zo creëren we ruimte tussen de ervaring en de automatische reactie, waardoor 
we met meer inzicht en wijsheid kunnen reageren. Het ons niet identificeren met 
onze gedachten stelt ons ook in staat onnodige cycli van piekeren en herkauwen 
een halt toe te roepen, waardoor we meer in contact zijn met wat werkelijk gebeurt. 
Het gaat hierbij niet om een idee, of intellectueel inzicht dat we niet onze gedachten, 
gevoelens enzovoort zijn, maar om een werkelijk inzicht, door keuzeloos gewaar-
zijn van wat zich aandient. Daarmee is niet gezegd dat dit een gemakkelijke taak 
is, omdat het uiteindelijke doel van dergelijke cursussen, als deze serieus worden 
gegeven en ondergaan, zelf-overstijgend is.

Vipassana
In tiendaagse stilteretraites leerde ik vipassana beoefenen, zoals werd onderwezen 
door de onlangs overleden Birmese leraar S.N. Goenka. Ik vond dit belangrijk voor 
mijn promotieonderzoek over mindfulness-meditatie en wenste verder inzicht te 
krijgen, zowel in mijn eigen geest en denken, als in de meditatievorm die ten grond-
slag ligt aan MBSR.

Omdat er ook binnen vipassana talrijke methodes zijn, verwijs ik in dit artikel steeds 
specifiek naar Goenka’s vipassana, omdat ik geen ervaring heb met andere metho-
des. 
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Twee hoofdstromingen binnen de talrijke meditatievormen die het boeddhisme 
kent zijn aandachtsmeditatie of ‘shamatha’, het stabiliseren van de aandacht; en 
inzichtsmeditatie of vipassana, het beoefenen van ‘equanimity’ of keuzeloos ge-
waarzijn, wat leidt tot inzicht in de vergankelijkheid van alle ervaringen en daarmee 
in de illusie van de ‘zelf’-ervaring. Vipassana vereist aandachtstraining als basis, 
omdat anders de confrontatie met de vergankelijkheid angstwekkend kan zijn. Van-
uit een stabiele aandachtsbasis kan men deze geleidelijk aan wel direct ervaren. 
Het inzicht dat alles vergankelijk is staat centraal in het boeddhisme en is de ultieme 
realisatie van inzichtsmeditatie. Door het steeds subtieler worden van de aandacht 
wordt men zich bewuster hoe de ervaring ieder moment wordt opgebouwd uit een 
keten van subtiele, wederzijds afhankelijke reacties. Deze keten wordt ‘dependent 
origination’ of ‘afhankelijk ontstaan’ genoemd. Volgens de boeddhisten komen en 
gaan er per seconde zeshonderd impulsen van afhankelijke reacties. Omdat deze 
reacties elkaar oproepen en wederzijds afhankelijk zijn, zijn ze inherent leeg van 
een op zichzelf staand bestaan (het boeddhistische concept van ‘emptiness’), maar 
zolang we ons met ze identificeren en ze als de werkelijkheid zien, zijn we in deze 
keten gevangen.

Van elk van deze twee basismeditatievormen, shamatha en vipassana, bestaan 
talrijke varianten. S.N. Goenka wordt als een van de belangrijke hedendaagse vi-
passana-docenten beschouwd. Zijn specifieke vorm van vipassana omvat een zeer 
systematisch ‘scannen’ van het eigen lichaam waarbij alle sensaties nauwkeurig 
worden geregistreerd, zonder deze vast te houden of weg te duwen. Het gaat hier 
om alledaagse sensaties, zoals temperatuur, prikkelingen, langs waaiende lucht, 
de stof van kleding, pijn, spanning, pulsatie enzovoort. Alan Wallace, een bekende 
westerse boeddhistische leraar, beschrijft als doel van vipassana het onderschei-
den van ideeën over sensaties van de daadwerkelijke sensaties. Dit bewustzijn 
van actuele sensaties is geen eenvoudige taak, omdat we vaak zelfs onze meest 
basale gewaarwordingen voorzien van een verhaal, of deze daar zelfs volledig uit 
zijn opgebouwd. Het volledig bij de actuele ervaring blijven, zonder daaraan een 
verhaal te koppelen, wordt ‘equanimity’ genoemd, gelijkmoedigheid, wat naar mijn 
mening vergeleken kan worden met Krishnamurti’s ‘keuzeloos gewaarzijn’. Door ie-
dere gewaarwording volledig te laten komen en gaan, wordt deze losgelaten, aldus 
Goenka.

Sensaties zijn van centraal belang voor het ervaren van de waarheid van zowel li-
chaam als geest, en ze zijn het startpunt van reacties. Om de waarheid over onszelf 
te kunnen observeren, en om het genereren van heilloze elementen in het denken 
te stoppen, moeten we ons bewust zijn van sensaties en zo continu mogelijk ge-
lijkmoedig onder ze blijven (S.N. Goenka, The Discourse Summaries, bladzijde 36, 
vertaling WR).

Meditatie bij Krishnamurti
Het begrip meditatie staat natuurlijk centraal bij J. Krishnamurti, hoewel hij heel 
specifiek was over wat werkelijk mediteren inhoudt, en alle traditionele en metho-
dische vormen van meditatie resoluut van de hand wees. Het niet-streven is voor 
Krishnamurti essentieel bij meditatie en de reden voor zijn afwijzing van formele 
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meditatie: 
In meditatie [moet] elke vorm van zoeken tot een eind komen (J. Krishnamurti, 
Vierde openbare toespraak op San Diego State College, Californië, 9 april 1970, 
vertaling WR).

Het niet labelen, niet accumuleren van beelden over de ervaring, oftewel het heb-
ben van een ‘beginners-mind’ (een term uit het boeddhisme) is verder een belang-
rijk thema bij Krishnamurti. Zo kan elke ervaring volledig worden ondergaan zoals 
die is, zonder tussenkomst van het denken. Labelen of accumuleren impliceert een 
afweren of vasthouden van de ervaring waardoor de ervaring niet meer zuiver is, en 
de ‘waarnemer’ in het leven wordt geroepen. 

De ‘waarnemer’ bestaat alleen wanneer je accumuleert in de waarneming; wan-
neer je zegt: ‘hij is mijn vriend want hij heeft iets aardigs over me gezegd’, of ‘hij is 
niet mijn vriend, want hij heeft iets onaardigs over me gezegd, of iets wat waar is 
maar wat ik vervelend vind’. Dat is accumulatie via observatie en die accumulatie 
is de waarnemer. Als je waarneemt zonder accumulatie, dan is er geen oordeel 
(J. Krishnamurti, De onmogelijke vraag, deel 1, hoofdstuk 5, Angst en genot, verta-
ling WR).

Het ons volledig gewaar te zijn van een ervaring stelt ons volgens Krishnamurti in 
staat er totaal vrij van te worden.

Dat wat vrijheid van angst brengt – en ik verzeker je dat de vrijheid totaal is – is je 
gewaar te zijn van angst zonder het woord, zonder te proberen het te ontkennen 
of eraan te ontsnappen, zonder in een andere staat te willen zijn (J. Krishnamurti, 
Verzamelde Werken, volume XIII, 250, Keuzeloos gewaarzijn, vertaling WR).

Meditatie zoals Krishnamurti het opvatte ligt vanzelfsprekend ook diep ten grond-
slag aan de doelstellingen van zijn scholen. In bredere zin zijn de Krishnamurti-
scholen opgezet op een manier die keuzeloos gewaarzijn reflecteert en faciliteert, 
bijvoorbeeld door het bieden van (psychologische) veiligheid, het handelen zonder 
religieuze of psychologische autoriteit door een klimaat te scheppen waarin vrijheid 
van angst kan bestaan, door het verkennen van stilte en door ruimte te maken voor 
het religieuze.

Op Brockwood was in mijn tijd specifieke aandacht voor stilte in de vorm van een 
tien minuten durende ‘morning meeting’ van de hele school aan het begin van de 
dag, en aan het begin en einde van lessen en vergaderingen. Dit samen stilzijn 
werd vergeleken met het stemmen van de instrumenten in een orkest: het maakte 
ons sensitiever naar elkaar en stelde ons daarom in staat om onze dag, les, of 
vergadering op een harmonische manier, en in werkelijke relatie te doen plaatsvin-
den. Er werd echter niet uitgebreid aandacht besteed aan wat men zou moeten of 
kunnen doen tijdens het stilzitten. In gesprek met leerlingen heeft Krishnamurti dit 
wél beschreven: 
Meditatie is iets buitengewoons, als je weet hoe je het moet doen. Ik zal er wat over 
vertellen. Ten eerste moet je erg stil zitten; niet jezelf dwingen om stil te zitten, maar 
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stil zitten of liggen zonder enige vorm van dwang. Begrijpen jullie dit? Vervolgens 
ga je het denken observeren. Kijk naar waar je over denkt. Je zult ontdekken dat je 
over je schoenen nadenkt, je kleding, wat je gaat zeggen, de vogels die je buiten 
hoort; volg zulke gedachten en onderzoek waarom iedere gedachte opkomt.

Verander je denken niet. Kijk waarom bepaalde gedachten in je geest opkomen zo-
dat je de betekenis van iedere gedachte en gevoel begrijpt, zonder enige controle. 
En als een gedachte opkomt, veroordeel die dan niet, zeg niet dat hij goed is of fout. 
Kijk er gewoon naar, zodat je een opmerkzaamheid begint te ontwikkelen, een be-
wustzijn dat actief iedere vorm van gedachten en gevoelens ziet. Je zult iedere ver-
borgen, geheime gedachte kennen, ieder verborgen motief, elk gevoel, zonder ze 
te verdraaien, zonder te zeggen dat ze goed of slecht of juist of fout zijn. Als je kijkt 
en heel diep in je gedachten doordringt, wordt je geest bijzonder subtiel en levend. 
Geen enkel deel van de geest slaapt. De geest is volledig wakker (J. Krishnamurti, 
On Education, bladzijde 58, vertaling WR).

Meditatie op Krishnamurti-scholen is na-
tuurlijk ook besloten in de relatie met de 
natuur, die bij hem voorop lijkt te staan 
en aan de hand waarvan hij het waarne-
men zonder waarnemer vaak zo poëtisch 
beschrijft. Dit is aandacht voor schooheid
en voor ‘the sacred’ (ook in de les, bij-
voorbeeld bij wiskunde, waarin men vol-
gens Krishnamurti leert over de schoon-
heid van orde). Het terrein Brockwood 
van de Krishnamurti Foundation is 
daarom gelegen te midden van de na-
tuur. Deze volledige aandacht beschrijft 
Krishnamurti ook in zijn visie van de rela-
tie tussen leraar en leerling: de leraar die 
de leerling ‘volledig ziet’ (zonder accu-
mulatie), en hem of haar daarom kan hel-
pen zich volledig bewust te worden van 
zijn of haar diepste natuur en die tot bloei 
te laten komen ofwel florisseren (‘blos-
soming’). Het observeren van de eigen 
reacties en innerlijke processen werd op 
Brockwood in mijn tijd verder toegepast 
in de onderlinge relaties. 

Dit werd niet nadrukkelijk besproken, maar er was naar mijn idee een begrip dat dit 
een belangrijk aspect was van het leven op een Krishnamurti-school, en in meer 
abstracte vormen werd dit ook besproken in de ‘staff dialogues’ van de docenten. 
Samenleven met honderddertig anderen betekent dat je voortdurend in het brand-
punt staat van alle ‘spiegels’ van anderen die jou naar jezelf terug reflecteren; het 
biedt daarom een unieke gelegenheid om inzicht in jezelf te krijgen en je reacties 
keuzeloos te observeren. 
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Meditatie op Krishnamurti-scholen
Sinds mijn vipassana-retraites stel ik mij de vraag of het niet waardevol zou zijn 
om op Krishnamurti-scholen dieper in te gaan op diverse visies op, en vormen van 
meditatie, om verdere richtlijnen te geven over het aandachtig doorbrengen van 
stilteperiodes, voor zover dit niet gebeurt. Naar mijn mening (en gebaseerd op mijn 
ervaring van destijds) zouden Brockwood, en wellicht andere Krishnamurti-scholen, 
hieraan meer aandacht kunnen besteden. Ik suggereer daarbij niet dat op Krishna-
murti-scholen een specifieke meditatievorm zou moeten worden beoefend, maar dat 
er met meer achtergrondkennis bewuster wordt stilgezeten, met daarbij de moge-
lijkheid van het toepassen van een paar lichte technieken. Die zouden kunnen hel-
pen om ten eerste het eigen bewustzijn beter te leren kennen en zo meer zelfkennis 
te ontwikkelen en ten tweede om tot een diepere stilte te komen. Op Oak Grove 
School in Ojai hebben leerlingen van alle leeftijden wél mindfulness-lessen, waarin 
enerzijds gefocust wordt op het meer bewust worden van de eigen gedachten en 
gevoelens, en aan de andere kant gelegenheid aan de leerlingen wordt geboden 
om naar binnen te keren en tot diepere ontspanning te komen. Dit hebben kinderen 
en jongeren vaak erg nodig en vinden ze fijn. In de bredere Krishnamurti-kringen 
stelt men zich echter soms vragen of dit wel past op een Krishnamurti-school.

Zelf ben ik ervan overtuigd dat, als ik tijdens mijn tijd in Brockwood meer had begre-
pen van vipassana-meditatie of mindfulness, ik beter had kunnen omgaan met de 
uitdagingen van het intensief samenleven. Hoewel ik mijn reacties in de relaties met 
anderen serieus observeerde, had ik niet het begrip dat ik nu heb in wát en hóe je 
precies kunt observeren, zowel tijdens meditatie als in het dagelijks leven. Door vi-
passana te beoefenen heb ik een subtieler bewustzijn ontwikkeld van mijn reacties, 
en vooral van hoe deze lichamelijk verankerd zijn. Dit begrip had ik destijds niet, 
maar ervaar ik wel als zeer nuttig en behulpzaam in het onderscheid leren maken 
tussen de ervaring en ons verhaal erover, met andere woorden in het trachten om 
keuzeloos gewaar te zijn. 

Het probleem van het toepassen van een methode is natuurlijk dat het gemakkelijk 
kan leiden tot het opbouwen van gedachtenstructuren en het streven naar bepaalde 
uitkomsten; dit vereist grote alertheid. Hoewel streven door Krishnamurti (en ook in 
het boeddhisme) als in totale tegenspraak met werkelijke meditatie wordt gezien, 
neemt dit niet weg dat het gemakkelijk binnensluipt. Het spreken over nirvana, of 
verlichting, bijvoorbeeld in het boeddhisme (volledig inzicht hebben in de verganke-
lijkheid van de dingen inclusief het zelf), roept een beeld op van een staat waarnaar 
men zou moeten streven. Ook Krishnamurti’s beschrijvingen van ‘het totaal andere’ 
en de psychologische handelingen die de aanwezigheid van of het contact daarmee 
zouden aanmoedigen of verhinderen, kunnen streven gemakkelijk in de hand wer-
ken. Op basis daarvan kan het gebruik van een methode in een Krishnamurti-school 
niet volledig worden afgewezen, omdat het probleem in de eerste plaats in ons den-
ken zit, en niet in de methode zelf, tenzij er autoriteit aan de methode wordt toege-
schreven. Streven kan net als alle andere reacties keuzeloos worden geobserveerd, 
en dit observeren kan men zowel doen als onderdeel van aandachtig stilzitten, als 
in het dagelijks leven. Dogmatiek over het al dan niet gebruiken van een methode 
is mogelijk problematischer dan het ondogmatisch verkennen van een methode.
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Een ander cruciaal punt is wat hetgeen is dat waarneemt of observeert. 
Krishnamurti richtte zich op de illusie van de ervaring van een waarnemer, en van 
een scheiding tussen waarnemer en waargenomene. Volgens hem bestaat er geen 
daadwerkelijk onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Vanuit mijn interesse in 
Krishnamurti vroeg ik me tijdens mijn eerste vipassana-retraite af of het wel klopte 
dat ik systematisch ging zitten observeren. Uiteindelijk realiseerde ik me echter dat 
het niet belangrijk is wie er observeert (dit is namelijk een zorg van het denken), 
maar dat het een feit is dat er wordt waargenomen, of je nu wel of niet de illusoire
splitsing tussen waarnemer en waarneming aanbrengt. Als de waarnemer niet 
werkelijk bestaat, hoef ik me geen zorgen te maken over de vraag wie of wat er 
waarneemt; ik kan simpelweg observeren of ik me identificeer met mijn gedachten, 
gevoelens enzovoort; ik kan onderzoeken of ik daarvan vrij kan worden. Daarom is 
het gepland en systematisch gaan zitten om je reacties en sensaties te observeren 
naar mijn mening geen probleem, mits je de intentie hebt om dit werkelijk keuzeloos 
te doen. Je kunt in alle omstandigheden keuzeloos de patronen van je geest obser-
veren, inclusief hoe het ‘ik’ zichzelf centraal stelt in de ervaring. Over het zelf dat 
zichzelf bestudeert, of het mediteren op het bewustzijn zelf heeft het boeddhisme 
nog veel meer te zeggen, maar dat voert te ver voor dit artikel.

Gaat Krishnamurti verder?
Voor Krishnamurti betekent meditatie het beëindigen van al het denken en het 
volledig leegmaken van de geest (‘emptying the mind of its contents’). Hoewel 
hier in MBSR en vipassana niet direct over wordt gesproken, denk ik wel dat het 
daar uiteindelijk ook impliciet is omdat keuzeloos gewaarzijn bij beide, net als bij 
Krishnamurti, centraal staat. Goenka focust daarbij op het lichaam, omdat we 
lichamelijke sensaties direct voorhanden hebben om keuzeloos gewaarzijn mee te 
oefenen. Krishnamurti refereert vaak naar het denken (‘thought’). Hoewel dit soms 
verwarring schept geeft hij op verschillende momenten wel aan dat het denken ook 
emoties, gevoelens en lichamelijke sensaties omvat. MBSR richt zich zowel op het 
denken, het lichaam en zintuigelijke reacties, en de emoties. Bij zowel Goenka, 
MBSR en Krishnamurti staat keuzeloos gewaarzijn van fenomenen in het bewust-
zijn centraal, en gaat het uiteindelijk om een manier van leven, waarbij het stilzitten 
als een soort oefenruimte wordt gezien.

Krishnamurti’s beschrijvingen van het ‘totaal andere’ en ‘the sacred’ waarmee hij 
contact zei te hebben, komen niet aan de orde bij MBSR, hoewel Jon Kabat-Zinn 
Krishnamurti tot een van zijn belangrijke leraren rekent; mogelijk is dit om het 
programma zoveel mogelijk seculier te houden. In het boeddhisme kan iedereen 
nirvana bereiken door inzichtsmeditatie te beoefenen. Bij Krishnamurti is de staat 
van volledig keuzeloos gewaarzijn echter geen garantie voor de ervaring van het 
‘totaal andere’; het overkomt je al dan niet, en daarop heb je zelf geen invloed. 
Zijn nadruk op het mediteren zonder doel en het niet streven naar een bepaalde 
staat heeft wellicht specifiek betrekking op dit ‘totaal andere’. Feitelijk beschreef hij 
namelijk wel een methode voor het observeren van wat er in je geest gebeurt (zie 
het citaat eerder in dit artikel), een methode die overeenkomt met ‘equanimity’ of 
gelijkmoedigheid in vipassana en MBSR. 
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Op Krishnamurti-scholen zou het mijns inziens nuttig zijn om goed onderscheid te 
maken tussen verschillende niveaus van ‘doelen’ van mediteren of stilzitten: bijvoor-
beeld ontspanning; tot rust en stilte komen in plaats van continu naar buiten gekeerd 
zijn (die mijns inziens beide onproblematisch zijn); en het proberen keuzeloos ge-
waar te zijn van je gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen, waardoor 
de mogelijkheid ontstaat om zonder conflict te leven. Dit is het uiteindelijke doel van 
de Krishnamurti-scholen. Bij het verder beschrijven van hoe je precies keuzeloos 
gewaarzijn kunt beoefenen, wat niet zo eenvoudig is, zou de meer gedetailleerde 
uitleg uit de vipassana (en wellicht andere vormen van meditatie) van nut kunnen 
zijn, in een open dialoog, zonder iets aan de leerlingen op te dringen en zonder af 
te drijven van de intenties van de Krishnamurti-scholen.
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Sarva-Sara Upanishad

[7] 5. Ik ben niet het lichaam. 
Ik ben niet de tien organen van waarneming en handeling, 

niet de intelligentie, niet het denkvermogen.  
Er is geen individualiteit in mij.

Ik ben zonder levensadem, zonder denkvermogen.
Ik ben altijd, de Getuige.

Ik ben altijd, louter Bewustzijn.
Hierover is geen enkele twijfel.

Ik ben niet de doener, niet de ervaarder.
Ik ben de Getuige van al wat opkomt en verdwijnt.

Op grond van mijn aanwezigheid is er de activiteit van het lichaam, 
het denkvermogen, enzovoort, en lijken zij begiftigd met bewustzijn.

Ik ben zonder beweging, puur, het onveranderlijke.
Ik ben eeuwig, feilloos, niet aflatende gelukzaligheid.

Ik ben de almachtige heerser over alle schepsels, 
de uiteindelijke Getuige.

Hierover is geen enkele twijfel.

...
Ik ben louter Brahman-Werkelijkheid, Bewustzijn, Vreugde.

[7] 6. Ik ben niet het lichaam.
Hoe kan geboorte en dood voor mij bestaan?

Ik ben niet de levensadem.
Hoe kunnen honger en dorst mij treffen?

Ik ben niet het denkvermogen.
Hoe kan er verdriet en vreugde voor mij zijn?

Ik ben niet de doener.
Hoe kan gebondenheid en bevrijding voor mij bestaan?

Uit: De Upanishads, vertaald & toegelicht 
door Wim van de Laar (2015, uitgeverij Nachtwind)



96                                                          Theosofia - Jaargang 118 - nr. 2 - juni 2017

B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – juni 2017. 

Oproep
Al het werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) wordt gedaan 
door vrijwilligers, meest leden van de vereniging. We kunnen echter altijd nog 
mensen gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: ICT, e-publishing, 
POD (Printing On Demand), algemene computervaardigheden, Wordpress, 
publiciteit, marketing, secretariaat, archivering, lezingen en cursussen maken 
en geven, trainingen verzorgen, zoals spreken in het openbaar, presenteren, al 
of niet met PowerPoint, cursussen geven. Wie iets te bieden heeft en graag de 
TVN wil dienen kan zich melden via info@theosofie.nl

De Upanishads
Upanishad betekent zij die zitten aan de voeten van de meester. Het zijn filo-
sofische verhandelingen die de laatste waarheid achter het bestaan trachten 
te zoeken en omschrijven. Ze worden in het hindoeïsme als heilig beschouwd. 
Brahman is atman, tat twam asi = dat zijt gij.
In Europa waren eeuwenlang behalve het christendom alleen het jodendom, de 
islam en de levensbeschouwingen uit de Europese oudheid bekend. Het is voor 
ons misschien moeilijk voor te stellen dat hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme 
tot de 19e eeuw vrijwel onbekend waren. Alleen van Confucius waren door 
de missie van de jezuïeten delen van het werk van al bekend. Pas in 1801/02 
verscheen de eerste vertaling van De Upanishads in het Latijn vanuit een Per-
zische vertaling, door Anquetil Duperron, die het Sanskriet niet beheerste. De 
Duitse filosoof Schopenhauer zei over De Upanishads: Het is de meest lonen-
de en verheffende lectuur die er ter wereld mogelijk is. Deze is de troost van 
mijn leven geweest en zal ook die van mijn sterven zijn. Max Müller vertaalde 
voor de Duitse filosoof Schelling in 1844 De Upanishads uit het Sanskriet. Meer 
bekendheid in academische kringen kregen ze door de publicaties van Max 
Müller toen hij professor aan de universiteit van Oxford was. Maar het was door 
het optreden van H.P. Blavatsky en door  theosofie dat De Upanishads en vele 
andere oosterse geschriften een groter publiek vonden, waardoor ze nu in vele 
talen in boekhandels over de hele wereld verkrijgbaar zijn. 

Op 12 maart 2017 verzorgde Wim 
van de Laar, yogaleraar te Tilburg, de 
najaarsdag van de TVN op het ITC in 
Naarden, in de Besant Hall, over De 
Upanishads. 
Het werd een buitengewoon inspire-
rende dag. Wim werkte zeven jaar 
aan een nieuwe vertaling in het 
Nederlands van deze Upanishads. 
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B e s t u u r s t a f e l
Heeft u al plannen voor de zomer en blijft u in Nederland?
Maak een keuze uit onderstaande activiteiten op het ITC:

Zomer 2017
• Seminar and Retreat with Fernando de Torrijos, To Be a Lamp Onto Oneself 

– Mindfulness: A Gateway to a Spiritual Life. 23 – 28 juni 2017 op het ITC 
(International Theosophical Center) te Naarden.  
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• Open dag op het ITC (Internationaal Theosofisch Centrum). Sterker door 
eenheid in verscheidenheid, zaterdag 2 september 2017. 
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• Alleen voor leden: op zondag 3 september 2017, bezoek van de Internatio-
nale president van de Theosophical Society (Adyar), Besant Hall op het ITC 
te Naarden.

Herfst
• Krishnamurti studiedag op 24 september en 19 november 

Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.
• Silent Retreat Seeking the True Self – A Retreat for Meditation and 

Self-Knowledge with Pablo Sender, 6 – 10 oktober 2017.
Info en registratie: www.itc-naarden.org zie onder: activities agenda.

• The European School of Theosophy, The Spiritual Path, 12 – 17 oktober 
2017. 
Zie: www.europeanschooloftheosophy.eu

• Najaarsdag met Maarten Zweers - thema: De opera ‘Parsifal’ van Richard 
Wagner, zaterdag 11 november 2017.
Zie: www.theosofie.nl 

Wim Leys, voorzitter TVN
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Adressen Theosofische Vereniging
Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653
Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdam@xs4all.nl
020 420 3030 - Website: amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl 
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem 
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: arnhem@theosofie.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
E-mail assen@theosofie.nl - 0591 227920 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 
5294 NE Gemonde - E-mail: gboorn@gmail.com - 073 551 0311
Marjan Snakenborg. Meulhoek 50, 8381 BD, Vledder 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0521 851812
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
E-mail: denhaag@theosofie.nl - 070 397 5071
Website: www.denhaag-theosofie.nl 
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl  - 035 694 1898
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Willy Lammers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
026 445 7205 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Proveniersstraat 9B, 3033 CE Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
078 613 0003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Ellen Hakkaart - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
06 2688 4240 - Website: utrecht.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mevr. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl
06 4146 9767

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Nijmegen (c):

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zwolle (c,b): 

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: president@ts-belgium.be 
website: www.ts-belgium.be
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 476 879968 
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen 
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
Sisalstraat 1, B-9000 Gent 
Website: www.theosofiegent.be

Overige adressen:

Landelijk voorzitter 
België:

Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)

Sandra van Dalen (secretaris)

Dick Iedema (penningmeester)

010 451 2368
Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org
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The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Doeleinden van The Theosophical Society (Adyar): 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van onverklaarde 
natuurwetten en van de vermogens die 
in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar 
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2017/juni

Foto: Eenentwintig bestuurders van de Theosophical Society kwamen 
in maart 2017 samen op het ITC in Naarden om te brainstormen over 
de toekomst van de TS.


