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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

Annie Besant
Esoteric Christianity – or the lesser mysteries
Quest Books 2006
245 pagina’s, Paperback
ISBN: 8780835608497 – Prijs € 18,95

De vraag of het christendom ook een esoterische kant heeft en hoe die er dan uit zou 
zien, leeft nog steeds; regelmatig verschijnen er publicaties over. Hieronder vindt u 
verwijzingen naar twee van de vier voordrachten die Annie Besant over dit onderwerp 
heeft gehouden bij een bezoek aan Nederland in het jaar 1898. Het zijn uitstekende, 
heldere uiteenzettingen over theosofie en christendom. Opmerkelijk is haar uitspraak 
dat in enige oude handschriften zullen worden gevonden, welke het bestaan van een 
esoterisch christendom zullen bevestigen: in 1945 werden de Nag Hammadi geschrif-
ten gevonden, en tussen 1947 en 1956 de Dode Zee-rollen.

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

Weinig hoeft gezegd te worden over het uitzenden van dit boekje in de wereld. Het is 
een bescheiden poging een paar druppels op te halen uit de bron van Indiase wijsheid, 
en ze aan te bieden aan hen die daarnaar dorsten, reizend door de woestijn van het le-
ven, op zoek naar de 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.

Annie Besant
Meditations on the Path and it’s qualifications 
Theosophical Publishing House
253 pagina’s, paperback 
ISBN: 817059-353-0 − Prijs € 6,00

Eén citaat per dag voor meditatie. Dit boekje bevat thematisch gerangschikte citaten – 
één thema per maand – uit het omvangrijke werk van Annie Besant. Al vele jaren is het 
een grote hulp voor aspiranten op ‘het pad’ om zich spiritueel te ontwikkelen.
Annie Besant was van 1907 tot 1933 internationaal president van de Theosophical 
Society (Adyar). 
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Over eenheid
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in 
The Theosophist onder de titel On Unity.

Er zijn verschillende manieren waarop we het principe van eenheid kunnen 
toepassen. 
Vaak wordt het voorbeeld gebruikt van een dokter die een recept geeft. Als we naar 
een goede dokter zouden gaan, zou hij ons eerst onderzoeken, en daarna een 
diagnose stellen, maar een werkelijk heel goede dokter zou waarschijnlijk tewerk-
gaan op verschillende niveaus. Hij zou onze conditie onderzoeken en dingen 
voorschrijven die ook op andere niveaus werken, zoals lichaamsbeweging, een 
verandering van dieet, enzovoort. Hij zou zelfs zo ver kunnen gaan dat hij ons zou 
vertellen dat we naar de kwaliteit van ons denken moeten kijken. Hij zou dan iets 
kunnen aanbevelen om te lezen, en zelfs een oefening in gebed of meditatie. 

Als we onze spirituele toestand overdenken, kunnen we een dergelijke benadering 
toepassen op onze eigen gedachten, want de gewoonte die we gedurende vele 
levens hebben aangenomen diep overtuigd te zijn van afgescheidenheid werkt door 
op ieder niveau van ons bewustzijn. We moeten onze spirituele conditie dus op vele 
niveaus aanpakken. De beste behandeling is vanzelfsprekend om direct naar de 
diepst gewortelde oorzaak te gaan, maar soms is dat moeilijk voor ons. Er zijn een 
paar manieren waarop we dit verschijnsel van afgescheidenheid kunnen aanpak-
ken, want afgescheidenheid voert ons weg van het tot stand brengen van eenheid, 
die een feit is.

Het is niet toevallig dat in de theosofische wereld de nadruk gelegd wordt op dienst-
baarheid (service). Als we het anders zouden benoemen, dan zouden we dienst-
baarheid kunnen beschrijven als bewuste mededogende werkzaamheid. Het be-
langrijkste aspect hierbij is bewuste werkzaamheid. Ons denkvermogen kan zich 
richten op een uitbreiding boven ons beperkte zelf uit, waar veelal gedachten, ge-
voelens en zelfs de beweging van ons lichaam betrokken worden bij deze uitdruk-
king van mededogende activiteit. Dit pakt het gevoel van afgescheidenheid aan op 
het diepste niveau van de persoonlijkheid, en het is één van de manieren die als 
opening altijd beschikbaar is. 
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Ik vertel mensen vaak dat, als we hoofdpijn hebben, of een slechte dag op kantoor 
hebben gehad en ons emotioneel leeg voelen, het beste middel daartegen soms 
is om iets voor iemand anders te gaan doen. We kunnen een maaltijd koken en 
iemand uitnodigen om deze met ons te delen. Als we onze stoep schoonvegen, 
dan vegen we ook die van de buurman, mits we dit met het goede motief doen. 
Dergelijke activiteiten kunnen een onmiddellijk effect hebben op onze persoonlijke 
toestand, doordat we uitreiken boven ons beperkte zelf. 
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Op andere niveaus wordt veel van dit werk binnenin op een diepere laag gedaan. 
H.P. Blavatsky (HPB) deelde tijdens haar leven in haar geschriften veel over medi-
tatie en de waarde ervan, maar ze zei heel weinig over hoe je moet mediteren. 
Ze had het prachtige diagram dat ze een paar jaar voor haar dood dicteerde, het 
Meditatiediagram. 
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In theosofische kringen leggen we een grote nadruk op meditatie, en het zou goed 
zijn als we af en toe eens zouden bespreken wat meditatie wel, en wat het niet is. 
Dat is nodig omdat we vaak geloven dat, als we ‘s morgens voor twintig, dertig mi-
nuten of langer gaan zitten, we aan meditatie doen. Misschien is dat ook het geval, 
maar misschien is dat negenennegentig procent van de tijd niet zo. 

Toen ik me vele jaren geleden voor het eerst realiseerde dat meditatie belangrijk 
is, las ik boeken en praatte met mensen om uit te vinden wat meditatie inhoudt. 
Overal waar ik keek waren beschrijvingen van een methode of techniek, maar niet 
van wat meditatie is. Zelfs het theosofische citaat Meditatie is het onuitsprekelijke 
verlangen van de ziel naar het oneindige, heeft een poëtische schoonheid die in een 
zekere richting wijst, maar ‘wat doen we daarmee?’ vroeg ik me af. Waarschijnlijk is 
het beste citaat over de bedoeling van meditatie dat ik ooit heb gevonden van een 
theosoof en Tibetaanse Lama die is geboren in Duitsland en veel boeken schreef, 
Anagarika Govinda. Ooit werd hem gevraagd wat meditatie is. Zijn antwoord bevalt 
mij het beste: Meditatie is niet wat je denkt. Dat is kort, maar ter zake. Iedere keer 
dat we zitten en bezig zijn met een proces van de aard van het denken, van het 
denkvermogen, dan zijn we niet aan het mediteren. Meditatie begint op dat punt 
waar het denken eindigt. 

Gedachten houden nooit op, dat niveau is altijd actief, maar daar waar ons be-
wustzijn zich begeeft voorbij het betrokken zijn met mentale bewegingen, en alleen 
op dat punt, begint meditatie. Al het andere, al die vijftien, twintig, dertig minuten 
die we zittend doorbrengen zou beter beschreven kunnen worden als ‘het oefenen 
van meditatie’, niet als ‘meditatie’. Net zoals wanneer we vingeroefeningen doen 
op de piano we niet echt piano spelen, maar alleen maar oefenen. Het mooie van 
meditatie is de gemeenschappelijke ervaring die we allemaal hebben gehad - een 
ogenblik zonder zelf. Dit is een moment waarop we niet op een kussen zitten, dat wil 
zeggen, we hebben een werkelijke meditatieve ervaring. Het is niet nodig om met 
je benen gekruist te zitten en de adem op een bepaalde manier te laten stromen. 
Waarschijnlijk hebben we de diepste meditatieve ervaringen gehad op momenten 
waarvan we niet zouden zeggen dat we in strikt technische zin aan het mediteren 
waren. Oefenen is echter verschrikkelijk belangrijk, net zoals een boer de aarde 
voorbereidt zodat het zaad zichzelf bekend kan maken. 

In het Meditatiediagram van H.P. Blavatsky is het eerste punt waar ze de nadruk 
op legt, dat we in meditatie een poging moeten doen, we moeten proberen ons een 
beeld te vormen van eenheid: Stel u eerst EENHEID voor door uitbreiding in ruimte 
en oneindig in tijd. In onze verbeelding proberen we onszelf uit te breiden in de ruim-
te - het is aanvankelijk een verbeeldende handeling. Eén van de dingen waarvan 
men zegt dat het eeuwig is, is ruimte. Wat onze opvatting ook moge zijn over het 
goddelijke, of van God enzovoort, de aard ervan is noodzakelijkerwijs grenzenloze 
ruimte. HPB vraagt ons om ons Eenheid voor te stellen, en, heel goed wetend dat 
Eenheid niet in één of ander begrip gevat kan worden, worden we gevraagd om het 
toch te proberen. Dit is het begin van haar Meditatiediagram. Het is een abstracte 
benadering, en omdat het zo abstract is, zal het niet noodzakelijkerwijs iedereen 
aanspreken. 
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Er zijn echter vele andere vormen van meditatie die precies hetzelfde doen, maar 
met verschillende methoden. In het boeddhisme bestaat de bekende vorm van 
metta, of liefdevolle-vriendelijkheid meditatie. Er is ook een meditatie op de vier 
onmetelijke inzichten. Deze meditaties heben in essentie betrekking op het 
streven dat alle wezens gelukkig en vrij van lijden mogen zijn. Op het oppervlakkige 
niveau is het alleen de uiting van een wens, en het zou hier op kunnen houden. Op 
een dieper niveau wordt echter onderwezen om de meditatie te beginnen met een 
visualisatie, voor zover we daartoe in staat zijn, van alle wezens voor ons, en van deze 
goede wens die uitstroomt naar al de wezens die we in onze gedachten voor ons zien. 
Dit is de manier om een visuele component in te bouwen in dezelfde suggestie 
van HPB, om te proberen tot een begrip van eenheid te komen door ‘uitbreiding in
ruimte’. Bij de liefdevolle-vriendelijkheid meditatie gebeurt dat door uitbreiding naar 
een oneindig aantal wezens voor ons. Omdat die wezens talloos zijn heeft de wens 
voor hun geluk ook de kwaliteit van grenzenloosheid, zonder persoonlijke gehecht-
heid. 

Als de abstracte methode je aanspreekt, gebruik dan eenvoudig de uitbreiding in 
ruimte en oneindig in tijd - de manier van Blavatsky. Als we een soort visueel beeld 
nodig hebben om de verbeelding te activeren en de aspiratie te stimuleren zijn er 
andere manieren om hetzelfde te bereiken. Dit zijn een paar ideeën hoe we op een 
praktische manier het principe van eenheid kunnen toepassen.

Uit: The Theosophist van september 2016
Vertaling: Marianne Plokker
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Dharana 

is de krachtigste en 

meest volkomen concentratie

van het denken 

op het een of ander

innerlijk voorwerp,

waarbij al wat tot het

uiterlijke universum 

of tot de wereld 

van de zinnen behoort, 

volkomen wordt losgelaten. 

(H.P. Blavatsky in De Stem van de Stilte, UTVN, Drie Wegen, Eén Pad, bladzijde 94)
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Een oproep tot eenheid
Patrizia Calvi
Patrizia Calvi is lid van het hoofdbestuur van 
de TS (Adyar) in Italië, bestuurslid van de
Europese Federatie (EFTS) en van het ITC
in Naarden. In Italië is zij de spil in het werk 
van de hulporganisatie TOS (de Theosophical 
Order of Service).

Op 3 januari 2017 gaf zij onderstaande lezing 
op de 141e Internationale Conventie van de TS 
in Adyar, met als thema Beyond Illusion: A Call 
to Unity.

Ik juich de beslissing toe om de ‘oproep tot eenheid’ tot onderwerp van deze con-
ventie te maken. Een eerste vraag die we zouden kunnen stellen is: zijn er afschei-
dingen binnen de Theosophical Society (TS)? Het antwoord luidt: jazeker, net zoals 
er afscheidingen zijn in de theosofische beweging als geheel. Dit zal de TS er niet 
van weerhouden haar ‘uiterlijke’ werk te doen, maar theosofie leert ons dat dat niet 
genoeg is! Een façade van eensgezindheid ophouden zou voor de korte termijn 
handig en voordelig kunnen lijken, maar zal op de middellange termijn tot een breuk 
leiden. Te zeggen dat de TS of de theosofische beweging verdeeld is komt eigenlijk 
over als een oxymoron. Een oxymoron is een stijlfiguur die woorden combineert die 
tegengestelde begrippen of tegenstellingen uitdrukken, zoals ‘heet ijs’, ‘welspre-
kende stilte’, of het begrip broederschap wanneer het gebruikt wordt samen met het 
woord verdeeldheid.

Zij die spreken over theosofie (wat broederschap en eenheid van al het bestaan-
de betekent) en vervolgens botsen met medeleden doen dat zonder gezagheb-
bendheid; zij zijn eenvoudigweg niet geloofwaardig. Er is een belangrijk verschil 
tussen autoritair en gezaghebbend zijn: autoritaire mensen dringen hun gezag en 
hun gedachten op en beperken daarmee de individuele vrijheid van andere men-
sen. Gezaghebbende mensen daarentegen hebben een moreel gezag dat berust 
op hun eigen verdiensten en kwaliteiten, alle verworven door hard in de praktijk te 
werken. Mensen volgen gezaghebbende mensen die leiding kunnen geven doordat 
ze zelf een lichtend voorbeeld zijn: ze schenken inspiratie en hebben een heldere 
visie. Gezaghebbende leiders zullen niet verstrikt raken in beschuldigingen, roddels 
of machtspelletjes. In plaats daarvan zullen zij de talenten van mensen de ruimte 
geven en versterken. Zij delen met hen de doelstellingen die gerealiseerd kunnen 
worden.

Kunnen we van onszelf zeggen dat we gezaghebbend zijn wanneer we over broe-
derschap spreken? Kunnen we werkelijk getuigen van dit hoge ideaal, allereerst 
binnen onze organisatie? De TS als instelling kan het heus heel goed stellen zonder 
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al diegenen die haar elke dag bestrijden, en hierbij doel ik op mede-theosofen! Als 
corpus, lichaam, als heilige unie van broeders als de onze die trachten een bijdrage 
te leveren aan het geestelijk verheffen van de mensheid, kunnen we ons een der-
gelijke innerlijke strijd absoluut niet veroorloven: vanuit het esoterisch gezichtspunt 
is dat een inconsistente houding die ons zeer duur kan komen te staan. De wet der 
wetten is Eenheid in alles, en dat betekent harmonie, samenwerken, en elkaar on-
dersteunen. Alles in het universum leeft voor al het andere, en voor theosofen als 
wij volgt daaruit logischerwijs dat we levens zouden moeten leiden die de mensheid 
ten goede komen: altruïsme zal zoete vruchten dragen.

Dankzij de technici wordt deze internationale conventie in Adyar ook dit jaar weer 
live uitgezonden. Dat is prachtig omdat we bij elkaar, en in verbinding kunnen zijn, 
zelfs met vrienden die niet persoonlijk aanwezig konden zijn. Wat betekent dit in 
wezen? Het is de tastbare, zichtbare, stoffelijke realisatie van datgene wat op de 
ijlere niveaus gebeurt: we zijn allemaal met elkaar verenigd. Let op: op het stoffelijke 
niveau is het vereist om dat bewust te willen, en dan verbinding te maken via het 
internet. Laten we dus ons best doen om ons open te stellen voor deze gebeur-
tenis. Om verbinding te maken met onze broeders op gevoelsniveau, op mentaal 
niveau en op spiritueel niveau, kunnen we op dezelfde wijze handelen: het vraagt 
wilskracht van onze kant. Dat is op zich  een eenvoudige, maar wel noodzakelijke 
kleine opoffering.

Theosofische literatuur wijst op de noodzaak om groepen mensen samen te laten 
incarneren, zodat, naast het ontstaan en uitgroeien van onderlinge karmische ver-
bindingen, ook kan worden geleerd om samen naar een gemeenschappelijk groter 
doel toe te werken. Dit geldt natuurlijk ook voor de leden die hier bijeen zijn in Adyar, 
of verbonden via het internet deelnemen. De waarde van het gezamenlijk verrichten 
van het werk gaat het volbrengen van het project op zich te boven: samen werken 
schept subtiele, maar krachtige synergiën. De liefdevolle vitaliteit daarvan zal voe-
ding geven aan de goddelijke vonk van buddhi, de vurige energie van het spirituele 
zelf. Als het buddisch voertuig zal zijn ontwikkeld en intuïtie ons fysieke brein zal 
hebben bereikt, dan zal het ons wijsheid en volmaakte kennis geven.

In een brief van 1881 schreef de Maha Chohan: Het is het 
zelfopofferend zoeken naar de beste manieren om onze  
naaste naar het juiste pad te leiden, en ervoor te zorgen 
dat we zoveel mogelijk medeschepselen daarbij kunnen 
steunen, wat  iemand tot een ware theosoof maakt. Dit is 
een eenvoudige, maar ook zeer diepzinnige omschrijving
van broederschap, en tevens een model om vorm te 
geven aan ons leven. In de woorden van de Meester zit de 
positieve aanmoediging om te werken ten dienste van alle 
schepselen, zonder onderlinge verdeeldheid of persoon-
lijke belangen.
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De verdeeldheid binnen de TS weerspiegelt de verdeeldheid in onszelf. Een Latijns 
gezegde leert ons immers Omnia munda mundis: voor wie zuiver is is alles zuiver. 
De TS heeft altijd geprobeerd om interreligieuze dialogen bij verschillende groepen 
binnen de diverse religies te ondersteunen en aan te moedigen. Zo’n dialoog is ook 
wenselijk tussen de verschillende stromingen binnen de huidige theosofische be-
weging. We kunnen zeker zeggen dat de International President Tim Boyd zijn best 
doet om zo’n proces aan te moedigen, in het bijzonder door de steun die hij geeft 
aan samenkomsten van de International Theosophy Conference  die verschillende 
groepen van de moderne theosofische beweging ruimte biedt om met elkaar in 
discussie te gaan. Naar mijn mening zou dit proces van dialogen, ontmoetingen, en 
gezamenlijke diepgaande discussies uitgebreid moeten worden naar andere takken 
van dezelfde TS- boom. Het maakt niet uit dat op dit ogenblik sommige van deze 
bewegingen geen gehoor geven aan de oproep: als onze wil en onze dromen sterk 
genoeg en standvastig zijn, dan zullen we ons doel van eenheid bereiken. Broeder-
schap is onze uitdaging – broederschap is onze missie.

Om een vrije weergave te geven van Licht op het Pad door Mabel Collins: het staat 
onomstotelijk vast dat binnen in ons een ‘geest van broederschap’ bestaat: het licht 
van de wereld en het enige licht dat licht kan werpen op het pad. Als we dat licht 
echter niet in onszelf kunnen waarnemen, hoeven we er ook niet elders naar te 
zoeken, of anderen ervan te beschuldigen dat ze het niet hebben. In 1888 stelde 
H.P. Blavatsky dat de Meesters niet veel kunnen doen als er bij de leden van de 
Theosophical Society geen samenhang bestaat op het gebied van denken en 
voelen. 

Kunnen we nog steeds voelen dat we één zijn? Juist nu is dit de uitdaging voor de 
TS: zijn we ons daar bewust van? Kunnen we nog voelen dat we allemaal broeders 
en zusters zijn, kinderen van dezelfde vader, leden van dezelfde familie, en in staat 
om samen te werken?
In de Bergrede in het Mattheüs Evangelie wordt gezegd: Als je houdt van degenen 
die van jou houden, wat voor nut heeft dat voor jou? Want ook zondaars houden van 
degenen die hen beminnen. Als je goed doet voor degenen die jou goed doen, wat 
voor nut heeft dat voor jou? Heb daarentegen je vijanden lief, doe goed en leen uit 
zonder daarvoor iets terug te verwachten, en je beloning zal groot zijn. Je zult zoon 
zijn van de Allerhoogste, want hij is vriendelijk voor hen die ondankbaar en kwaad-
willig zijn. Wees barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is.

Hoe zouden we onze broeders en zusters kunnen benaderen? We zijn niet zo-
maar een beweging als iedere andere: van ons wordt verwacht dat we onpartijdige 
broederschap bieden. We zijn de voorvechters van universele broederschap, en 
niemand kan dit prachtige geheel uiteen doen vallen, deze doelbewuste vereniging 
die zo diep en oud is als de eeuwige wijsheid zelf. Uiteindelijk gaat het in het leven 
vóór alles om eenheid, harmonie tussen mensen, die alleen geschapen kan worden 
als er harmonie in ieder van onszelf is. Die harmonie kan er niet zijn als er verdeeld-
heid is, hetzij binnenin ons of buiten ons, zei Jiddu Krishnamurti in zijn dialoog met 
de priester- Jezuïet E. Schallert.



114                                                       Theosofia - Jaargang 118 - nr. 3 - september 2017

De mens is eigenlijk goed en doet kwaad uit onwetendheid, zei Socrates. Als 
theosofen kunnen we niet doen alsof we de wetten van het leven niet kennen! We 
hebben het voorrecht gehad in aanraking gekomen te zijn met de eeuwige wijsheid, 
en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt zijn ontzaglijk groot: de 
grootse zaak van de Meesters, die deze gelegenheid voor de wereld hebben gege-
ven, ligt voor ons klaar.

Door initiatieven te dwarsbomen of kwaad te spreken over leden van de TS inspi-
reren we onze broeders en zusters bepaald niet! In plaats daarvan is het één van 
onze belangrijkste verplichtingen om als theosofen anderen te inspireren door een 
manier van handelen die onze goddelijk aard waardig is. Ons leven te leven door 
getuigenis af te leggen van de leringen die we ontvingen, door actief handelen: 
dat is de hoogste vorm van gezag hebben. De dialoog te voeren in een geest van 
samenwerking om samen iets op te bouwen laat zien dat we de goddelijke wetten 
begrepen hebben. Als we dat niet doen, lopen we het risico de trein van de geschie-
denis te missen. De tijd loopt: laten we onmiddellijk omkeren op de ingeslagen weg, 
hier en nu, voordat het te laat is. 

Medeleden van de TS, ik doe dus een beroep op onze onverdeelde ziel, op ons 
diepste verlangen naar een betekenisvol leven, op de roep vanuit hogere sferen 
die ons ertoe bracht om ons bij deze beweging aan te sluiten. Laten we alles wat 
door onze persoonlijkheid veroorzaakt wordt nu loslaten, en zaken alleen nog maar 
beschouwen vanuit het gezichtspunt van wat algemeen goed is voor het  grote ge-
heel. Het leven is groot, veel groter dan wij allemaal, en als we onze kleine heldere 
puntjes, onze gloeiende vlammetjes, bij elkaar voegen, dan zullen zij gezamenlijk 
een groot stralend licht van liefde worden dat het vermogen bezit om de harten 
van de mensen over de gehele wereld te verlichten en te verwarmen. We moeten 
leren opnieuw te begrijpen, te allen tijde, dat we kunnen verbinden en niet mogen 
verdelen, dat we iedereen en alles kunnen aanvaarden zoals ze zijn, waarbij we een 
helder onderscheid maken tussen zaken die ons bewustzijn vergroten, en zaken die 
ons onwetend of onbewust laten.

Ik wil graag afsluiten met een uitspraak van professor Bernardino del Boca, een zeer 
gerespecteerde Italiaanse theosoof, een uitspraak die ik buitengewoon goed vind 
passen bij deze oproep tot eenheid op basis van broederschap. Del Boca schreef: 
Heb je je broeder gezien? Dan heb je je god gezien. Buig en betoon hem eer (bow 
down and worship).   

Vertaling: Louis Geertman
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Belangstellende (B): Uw leringen zijn dus niet een herleving van het boeddhisme en 
ook niet volledig overgenomen van de neoplatonische theosofie?

Theosoof (T): Dat zijn ze niet. Maar deze vragen kan ik niet beter beantwoorden 
dan met een aanhaling uit een toespraak over “Theosofie” van dr. J. D. Buck, lid 
T. S., op de laatste theosofische conventie in Chicago, Amerika (april 1889). Onder 
de nu levende theosofen is er geen die het ware wezen van de theosofie beter heeft 
weergegeven en begrepen dan onze geëerde vriend Dr. Buck: De Theosophical 
Society werd opgericht met het doel de theosofische leringen bekend te maken 
en de theosofische levenswijze te bevorderen. De huidige Theosophical Society is 
niet de eerste in haar soort. Ik bezit een in 1697 in Londen verschenen boekwerk 
getiteld “Theosophical Transactions of the Philadelphian Society”; en een ander 
met de volgende titel: “Introduction to Theosophy”, [waarvan de ondertitel in het 
Nederlands luidt:] of de Wetenschap van het Mysterie van Christus; dat wil zeggen 
van Godheid, Natuur en Schepsel, omvattende de wijsbegeerte van alle magische 
en geestelijke krachten die in het leven werken en een praktische gids vormen 
voor de verhevenste reinheid, heiligheid en evangelische volmaaktheid; ook voor 
het verwerven van goddelijke visie en de heilige kunsten der engelen, verborgen 
mogelijkheden en andere voorrechten van de geestelijke wedergeboorte, uitgege-
ven in 1855 in Londen. Het volgende is de opdracht van dit boek: ‘Aan de studenten 
van universiteiten, colleges en theologische hogescholen: Aan de hoogleraren in 
de metafysische, technische en natuurwetenschappen in al haar vormen: Aan ont-
wikkelde mannen en vrouwen in het algemeen, met een fundamenteel orthodox ge-
loof: Aan de deïsten, arianen, unitariërs, swedenborgianen en andere onvolkomen 
en ongefundeerde geloofsvormen, rationalisten, en sceptici van elke soort: Aan 
rechtvaardige en verlichte mohammedanen, joden en oosterse patriarch-gelovigen: 
maar vooral aan de evangeliepredikers en zendelingen, hetzij voor barbaarse of 
voor verstandelijk ontwikkelde volken, wordt deze inleiding tot de theosofie, of de 
wetenschap van de grond en het mysterie van alle dingen, zeer liefdevol en nederig 
opgedragen.’

Wat de Theosophical Society niet is
H.P. Blavatsky 
Helena Petrovna Blavatsky richtte op 17 november 1875
met H.S. Olcott en anderen de Theosophical Society
(TS) op. 
17 november wordt wereldwijd gevierd als 
‘Stichtingsdag’.
Onderstaand enkele fragmenten uit hoofdstuk II van 
De Sleutel tot de Theosofie, een heldere uiteenzetting
in de vorm van vragen en antwoorden van de Ethiek,
Wetenschap en Filosofie, voor de studie waarvan de 
Theosophical Society is opgericht.
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In het volgende jaar (1856) kwam nog een deel uit, royaal octavo, 600 bladzijden,
gezet in diamantletter, met “Theosophical Miscellanies” [diverse theosofische on-
derwerpen]. Van dit laatste boek zijn maar 500 exemplaren verschenen voor gratis 
verspreiding onder bibliotheken en universiteiten. Deze vroegere bewegingen, waar-
van er vele waren, ontstonden binnen de kerk, bij zeer vrome en ernstige mensen 
van onbesproken karakter; al die geschriften waren orthodox van vorm, gebruikten 
christelijke uitdrukkingen en, evenals de geschriften van de eminente geestelijke, 
William Law, vielen ze de gewone lezer vermoedelijk slechts op door hun grote ernst 
en vroomheid. Dit waren allemaal slechts pogingen om de diepere betekenis en de 
oorspronkelijke strekking van de christelijke geschriften naar voren te brengen en te 
verklaren, en de theosofische levenswijze te illustreren en toe te lichten. Die werken 
werden al spoedig vergeten en zijn nu over het algemeen onbekend. Ze trachtten de 
geestelijkheid te hervormen en de ware vroomheid nieuw leven in te blazen, maar 
kregen nooit bijval. Het enkele woord “ketterij”was voldoende om ze met al dergelijke
utopieën in vergetelheid te dompelen. Ten tijde van de reformatie deed Johann 
Reuchlin een soortgelijke poging met hetzelfde resultaat, hoewel hij toch de intieme 
en vertrouwde vriend van Luther was. De orthodoxie wilde nooit geïnformeerd en 
verlicht worden. Die hervormers kregen te horen, net als Paulus van Festus, dat een 
te grote kennis hen gek had gemaakt en dat het gevaarlijk zou zijn verder te gaan. 
Voorbijgaande aan de omhaal van woorden, die bij deze schrijvers voor een deel 
een kwestie was van gewoonte en opvoeding, en gedeeltelijk was toe te schrijven 
aan religieuze beperkingen als gevolg van de wereldlijke macht van de kerk, waren 
die geschriften, als wij tot de kern van de zaak komen, in de meest strikte betekenis 
theosofisch en hebben ze uitsluitend betrekking op de kennis van de mens van zijn 
eigen natuur en het hogere leven van de ziel. Er is van de tegenwoordige theo-
sofische beweging (noot redactie: 1889) wel eens beweerd dat ze een poging is om 
het boeddhisme in de plaats te stellen van het christendom, wat eenvoudig betekent

dat het woord “ketterij” zijn verschrikking en 
invloed heeft verloren. In iedere eeuw zijn 
er individuen geweest die de theosofische
leringen min of meer helder hebben begrepen
en ze in hun levenspatroon hebben verwe-
ven. Die leringen behoren niet uitsluitend tot 
één godsdienst en zijn niet beperkt tot één 
organisatie of één bepaalde tijd. Ze zijn het 
geboorterecht van elke menselijke ziel. Wat 
rechtzinnig is, moet door iedereen zelf wor-
den uitgemaakt overeenkomstig zijn aard en 
behoeften en zijn wisselende ervaringen. Dit 
is misschien een verklaring waarom zij die 
meenden dat theosofie een nieuwe gods-
dienst was, vergeefs naar haar geloofsleer en 
ritueel hebben gezocht. Haar geloof is: trouw 
aan de waarheid, en haar ritueel ‘elke waar-
heid eren door toepassing’.
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Hoe weinig dit beginsel van universele broederschap door het grootste deel van 
de mensheid wordt begrepen en hoe zelden het alles overtreffende belang ervan 
wordt onderkend, kan blijken uit de verscheidenheid van meningen en de verkeerde 
voorstellingen met betrekking tot de Theosophical Society. Deze Society werd ge-
grondvest op dit ene beginsel, de wezenlijke broederschap der mensen, zoals hier 
in het kort is geschetst en onvolkomen naar voren gebracht. Ze is aangevallen als 
zijnde boeddhistisch en antichristelijk, alsof ze beide tegelijk kon zijn, terwijl toch 
zowel het boeddhisme als het christendom, zoals die door hun geïnspireerde stich-
ters zijn uiteengezet, broederschap tot het enige wezenlijke van hun leer en van het 
leven maken. Men heeft theosofie ook als iets nieuws onder de zon beschouwd, of 
op zijn hoogst als oude mystiek, die zich onder een nieuwe naam voordoet. Hoewel 
het waar is dat veel verenigingen die zich baseren op het beginsel van altruïsme of 
waarachtige broederschap en dit beginsel eensgezind ondersteunen, verschillende 
namen hebben gedragen, is het eveneens waar dat vele ook theosofisch zijn ge-
noemd, en beginselen en doeleinden hadden als de tegenwoordige society van die 
naam. Bij die genootschappen was de wezenlijke leer zonder uitzondering dezelfde 
en was al het andere bijkomstig, hoewel dit niet het feit wegneemt dat veel mensen 
tot de bijkomstigheden worden aangetrokken en het wezenlijke niet zien of daaraan 
voorbijgaan.

Een beter en duidelijker antwoord op uw vragen dan dit, van iemand die een van 
onze meest geachte en ernstige theosofen is, zou niet kunnen worden gegeven.

B: Aan welk stelsel, behalve de boeddhistische zedenleer, geeft u dan de voorkeur 
of volgt u?

T: Aan geen enkel en aan alle. Wij houden aan geen enkele godsdienst en geen en-
kele filosofie in het bijzonder vast: wij kiezen uit ieder het goede dat wij erin vinden. 
Maar ook hier kan weer worden aangetekend dat theosofie, net als alle andere oude 
stelsels, is verdeeld in exoterische en esoterische afdelingen.

B: Wat is het verschil?

T: De leden van de Theosophical Society in het algemeen zijn vrij die godsdienst of 
filosofie te belijden die zij willen, of geen enkele, als zij daaraan de voorkeur geven, 
mits zij akkoord gaan met een of meer van de drie doelstellingen van de organi-
satie en bereid zijn die in praktijk te brengen. De Society is een menslievende en 
wetenschappelijke instelling voor de verspreiding van de broederschapsgedachte 
langs praktische, in plaats van theoretische lijnen. De leden kunnen christen of mo-
hammedaan, jood of parsi, boeddhist of brahmaan, spiritualist of materialist zijn, dat 
doet er niet toe; maar elk lid moet wel een filantroop of een geleerde zijn, iemand 
die zich verdiept in de Arische en andere oude literatuur of in het bovenzinnelijke. 
Kortom, hij moet, als hij kan, meehelpen aan de uitvoering van tenminste een van 
de doeleinden van het programma. Anders is er voor hem geen reden “lid” te wor-
den. Zo is het gesteld met de meerderheid van de exoterische Society, bestaande 
uit “gewone” en “algemene” leden [NB Met “gewoon” lid wordt bedoeld iemand die 
zich bij een bepaalde afdeling van de T. S. heeft aangesloten. Een “algemeen” lid 
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is iemand die tot de Society in het algemeen behoort, zijn diploma heeft gekregen 
van het hoofdkwartier (Adyar, Madras), maar niet is verbonden aan een afdeling of 
loge]. Ze kunnen al dan niet theosoof de facto worden. Ze zijn lid omdat ze zich bij 
de Society hebben aangesloten; maar die kan geen theosoof maken van iemand die 
geen gevoel heeft voor de goddelijke samenhang van de dingen, of van iemand die 
de theosofie op zijn eigen - als die uitdrukking mag worden gebruikt - sektarische en 
zelfgenoegzame manier opvat. “Goed is hij die goed doet”, kan in dit geval luiden: 
“Theosoof is hij die theosofisch handelt”.

B: Als ik het goed begrijp slaat dit op leden in het algemeen. Hoe staat het dan met 
hen die de esoterische studie van de theosofie volgen; zijn dat de echte theosofen?

T: Niet noodzakelijk, tenzij zij hebben bewezen het te zijn. Ze zijn tot de innerlijke 
groep toegetreden en hebben zich door een gelofte verbonden de regels van het 
occulte lichaam zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. Dat is een moeilijke opgave, 
want de allereerste regel is het volkomen verzaken van de persoonlijkheid – dat wil 
zeggen dat een door een gelofte gebonden lid een volslagen altruïst moet worden, 
nooit aan zichzelf moet denken en zijn eigen ijdelheid en trots moet vergeten door 
zich bezig te houden met het welzijn van zijn medeschepselen, naast dat van zijn 
medebroeders in de esoterische kring. Willen de esoterische instructies hem van 
nut zijn, dan moet hij een leven leiden van onthouding in alles, van zelfverlooche-
ning en strikte zedelijkheid en jegens iedereen zijn plicht doen. De weinige echte 
theosofen in de T. S. behoren tot deze leden. Maar dat betekent niet dat er buiten 
de T. S. en de innerlijke kring geen theosofen zijn; want die zijn er wel en meer dan 
men weet; zeker veel meer dan er onder de gewone leden van de T. S, worden 
gevonden.

B: Wat heeft het in dat geval voor nut om zich aan te sluiten bij de Theosophical 
Society? Wat kan het motief zijn?

T: Geen ander dan het voordeel esoterische instructies te krijgen, de onvervalste le-
ringen van de “wijsheidsreligie”, en als het werkelijke programma wordt uitgevoerd, 
in belangrijke mate te worden geholpen door de wederzijdse steun en sympathie. 
Eendracht maakt macht en harmonie, en goed geleide, gelijktijdige inspanningen 
brengen wonderen teweeg. Dat is het geheim geweest van alle verenigingen en 
gemeenschappen, zolang de mensheid bestaat.

Samengesteld uit hoofdstuk II van De Sleutel tot de theosofie van H.P. Blavatsky, 
door Louis Geertman
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We leren dat theosofie een manier van leven is, maar wat voor manier van leven?

Deze uitdrukking kan, als zij slecht wordt begrepen, tot verwarring leiden. Misschien 
vinden we het zo moeilijk om theosofie en het dagelijkse leven met elkaar in ver-
band te brengen omdat we niet voldoende hebben nagedacht over de werkelijke 
betekenis. 

Altijd zijn er, overal ter wereld en in alle tijdperken van de geschiedenis, mensen 
geweest die hun broeders manieren van leven hebben voorgesteld die, volgens 
hen, zonder mankeren geluk zouden kunnen brengen: een speciale omgeving, een 
andere manier van zich voeden of zich kleden, een andere visie op comfort, op het 
begrip eigendom, enzovoort… In alle gevallen gaat het erom die levensomstan-
digheden te veranderen die verantwoordelijk worden gehouden voor alle ellende 
en al het lijden waar de mensheid onder gebukt gaat. Alle politieke systemen zijn 
gebaseerd op de overtuiging dat een verandering van wat men de samenleving 
noemt - namelijk de instellingen, de wetten, de levensgewoonten - noodzakelijk 
en voldoende is om de mensen vrede en geluk te brengen. Sommige idealistische 
groeperingen die bijvoorbeeld de terugkeer naar een natuurlijk leven voorstaan en 
zich tegen technische vooruitgang keren, delen deze overtuiging zelfs als hun voor-
stellen volledig in tegenspraak zijn met die van de politici. In zowel het ene als het 
andere geval wordt de remedie van buitenaf verwacht. Laten we het ‘decor’ ver-
anderen, zegt men, en alles zal goed komen; laten we de omgeving veranderen 
en alle mensen zullen gelukkig zijn. Sinds de wereld de wereld is, hebben stelsels 
elkaar opgevolgd, en de mensen zijn steeds opnieuw geconfronteerd met dezelfde 
problemen, dezelfde conflicten, hetzelfde lijden. 

Wat theosofie naar voren brengt is echter totaal anders: het gaat om een veran-
dering van de mens zelf, een verandering die alleen kan plaatsvinden in de eigen 
omgeving, zonder dat er behoefte is aan een speciaal ‘decor’. Het gevolg is dat wij 
ons, nu we zeggen dat theosofie een manier van leven is die ons iets meer sereni-

Theosofie en de praktijk 
van alledag
Danielle Audoin
Danielle Audoin was actief lid van de 
Franse afdeling van de Theosophical 
Society (Adyar).
Zij publiceerde regelmatig artikelen in 
Le Lotus Bleu. 

De UTVN gaf twee van haar boeken uit,
namelijk Een benadering van theosofie en 
De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky.
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teit en geluk kan brengen, er goed van bewust zouden kunnen zijn dat toepassing 
ervan niet afhangt van de omstandigheden waarin wij leven. Het toepassen van 
theosofie in het dagelijks leven hangt niet af van uiterlijke omstandigheden en heeft 
niet noodzakelijk als gevolg dat deze veranderen. Dit zou heel goed moeten worden 
begrepen, want het lijkt erop dat dit niet altijd het geval is.

Als we bijvoorbeeld zeggen: Als ik niet zo’n veeleisende werkkring had, zou ik meer 
volgens theosofische principes kunnen leven, of: Als mijn omgeving en mijn familie 
meer begrip zouden hebben…. als mijn gezondheid beter zou zijn, zou ik kunnen 
proberen een werkelijk theosofisch leven te leiden. Wanneer we zo praten, lijken we 
duidelijk te maken dat theosofie in het dagelijks leven voor ons afhankelijk is van 
een bepaald aantal uiterlijke factoren: van de hoeveelheid tijd, van materiële bron-
nen, van gezondheid, rust of stilte, kortom, dat het moeilijk te combineren is met de 
eisen van het moderne leven. 

Als we proberen een beetje theosofie, een beetje van wat we hebben begrepen, 
door te laten dringen in ons dagelijks leven, dan verwachten we, meer of minder 
bewust, dat alle moeilijkheden verdwijnen, en dat een uitstekende gezondheid en 
een soort goddelijke bescherming ons vrijwaart van ongelukken, natuurrampen en 
dergelijke meer.

Als dit dan niet het geval is, beginnen we te twijfelen aan de praktische waarde van 
theosofie. Dan concluderen we dat theosofie bij de huidige stand van zaken voor 
ons een mooie theorie is, in staat om enkele bevredigende antwoorden op vragen te 
geven en een zekere troost bij beproevingen te brengen, op voorwaarde dat de klap 
niet al te ernstig is… Dan wachten we echter vervolgens tot een volgende incarna-
tie ons doet herleven in een spirituele familie, bij voorkeur in India… opdat aan alle 
voorwaarden om theosofie in praktijk te brengen zal zijn voldaan. 

Dit wil zeggen dat er voor ons een nauw verband bestaat tussen uiterlijke factoren 
en de dagelijkse theosofische praktijk. We denken allereerst dat de omgeving een 
voorwaarde vormt voor de praktijk, en vervolgens dat de praktijk een voorwaarde 
vormt voor de omgeving. Het zijn deze twee verkeerde gedachten, waar we vanaf 
zouden moeten stappen. We proberen het praktische leven, verbonden met de la-
gere werelden, te ontvluchten om ons te kunnen overgeven aan wat we ‘een spiri-
tuele oefening’, of het in praktijk brengen van theosofie kunnen noemen. 

Toch leert men ons óók dat alles goddelijk is, dat er niets in de manifestatie be-
staat, vanaf de meest subtiele niveaus tot aan de meest stoffelijke niveaus, dat 
niet goddelijk is. Een spiritueel leven leiden betekent zich open stellen voor het 
goddelijke. Zolang wij in onze lagere voertuigen leven is het erg moeilijk, zo niet 
onmogelijk, ons bewust te worden van het goddelijke als zijnde het Absolute, maar 
het is mogelijk – ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar het is mogelijk – om ons 
bewust te worden van de alomtegenwoordigheid van het goddelijke.

De wereld waarin wij leven is niet reëel, in de zin dat zij geen zelfstandig leven bezit, 
maar slechts een emanatie is van het Absolute. Als wij dit echter verwerpen, dan 
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verwerpen wij de meest directe manier die tot onze beschikking staat om ons open 
te stellen voor het goddelijke. Er zijn werelden die uitsluitend goddelijk zijn, maar er 
zijn geen werelden die uitsluitend fysiek zijn, want het goddelijke doordringt alles, 
is alles: dat is de grote les van authentiek spiritueel onderricht, dat is de grote les 
van theosofie.

Er is een tegelijkertijd moeilijke en gevaarlijke soort van spiritualiteit die eruit bestaat 
het goddelijke ergens, boven of onder ons, buiten zijn manifestatie te zoeken. De 
spiritualiteit zoals theosofie die voorstelt bestaat eruit te trachten om steeds meer 
het goddelijke aan het werk te zien, overal, in alle natuurrijken, in alle levensvor-
men, en ook in onszelf en in al onze menselijke broeders.

Als we de leringen aanvaarden die verzekeren dat de manifestatie de uitdrukking 
van de goddelijke wil is, dan moet deze acceptatie ook volledig zijn, en moeten we 
erkennen dat de dingen zijn zoals ze moeten zijn, tot in de kleinste details. Onze 
omgeving is wat ze moet zijn, tot in de kleinste details: het is het door het godde-
lijke gewenste decor waarop wij kunnen steunen om een begin te maken met een 
werkelijke en diepgaande transformatie van ons zelf. Er zijn geen ongunstige om-
standigheden, er zijn geen situaties die onverenigbaar zijn met het onmiddellijk in 
praktijk brengen van theosofie.

Deze bewering is voor ons heel moeilijk te accepteren, omdat we altijd vergeten 
dat de gemanifesteerde wereld gemaakt is uit tegengestelde polen die haar doen 
lijken op een wereld van dualiteiten. De materie van het universum heeft een rechte 
en een averechte kant, een lichtzijde en een schaduwzijde, en de mens blijft in zijn 
onwetendheid de averechte kant ontkennen. Alles wat we benoemen als hinderlijk, 
onaangenaam, slecht, enzovoort wordt afgewezen, maar omdat het niet mogelijk is 
om recht en averecht te scheiden, wijzen we daardoor alles af. 

Het is waar dat recht en averecht niet altijd tegelijkertijd waarneembaar zijn: de dag 
verjaagt de nacht, de nacht verjaagt de dag. Conform de wet van het kosmische rit-
me, deze wet van het evenwicht die niet alleen over de loop van de planeten, maar 
ook over de kleinste details van het leven van ieder van ons heerst, is er echter 
altijd een evenwichtige afwisseling van dag en nacht, van aantrekking en afstoting, 
van het aangename en het onaangename, wat wij buitenkansen en moeilijkheden 
noemen. 

Als we kunnen begrijpen dat dag en nacht, recht en averecht, moeilijkheden en 
buitenkansen onafscheidelijk zijn, dan kunnen we misschien beginnen met een 
andere blik te kijken naar onze levensomstandigheden, een ander antwoord te 
geven op de gebeurtenissen waarin we zijn verwikkeld en op de mensen met wie 
we in contact staan.

De werkelijke transformatie, dat wil zeggen het leren van deze theosofische manier 
van leven, begint met het eerste ‘ja’, en de weg bestaat uit het stap voor stap on-
derdrukken van alle afwijzingen, tot in hun meest subtiele vormen. Deze afwijzingen 
vormen het enige waarlijke obstakel tot de realisatie van de eenheid van alle leven, 
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wat de alfa en de omega van theosofie is.

In plaats van heen en weer geslingerd te blijven tussen een praktisch leven en een 
zogenaamde spirituele zoektocht, zaken die elkaar uit lijken te sluiten en totaal 
onverenigbaar lijken, gaan we dus ontdekken dat zij de twee gezichten van ons 
werk zijn, niet met elkaar in tegenspraak, maar elkaar complementerend, en dat de 
één niet zonder de ander kan bestaan. We beginnen dan ons leven tot één geheel 
te maken en we gaan naar iets meer sereniteit. De vrede, het licht, de goddelijke 
vreugden die al diep in ons aanwezig zijn, kunnen namelijk slechts in een één-
geworden leven naar boven komen.

Uit: Le Lotus Bleu, december 2016
Vertaling: Saskia Campert

Op 26 juni 2017 ging Danielle Audoin 
over naar een hoger leven.

Bovenstaand artikel is een eerbetoon aan 
deze bijzondere vrouw die zo veel heeft 

betekend voor de Theosophical Society (Adyar).

Wij gedenken haar in liefde en in dankbaarheid.

De redactie.
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Agenda loges en centra

september 2017 

Amersfoort 
25  Openingsavond, jaarthema 
 Open bewustzijn
Amsterdam 
23 De Geheime Leer II, gespreksgroep 
23  Meditatie en vrijheid, 
 lezing, Peter Jonkers   
30  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, inleidende gespreksgroep    
30  Regeneratie van de mens 
 (lezingen van Radha Burnier)   
Apeldoorn 
  7  Studieavond 
21  Studieavond  
Arnhem 
  4  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
11 Openingsavond
18  Ledenavond, gesprek met Wim Leys 
25  The power of Myth, 
 filmavond, Joseph Campbell  
Den Haag 
  4  Opening seizoen, Jan Maarten Braak 
11 De I-Tjing, lezing, Guido Lamot 
17  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
18  Esoterie … (Reigle), studiegroep 
23 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
23 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk 
25 Voordracht Krishnamurti, film 
30  J. van Effenproject in Rotterdam, 
 excursie, Arjan Hebly
Haarlem 
  8  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
16  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
19  Pot-luck (leden), 
 diner en lezing, Guido Lamot  
Nijmegen  
14  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
28  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
Odoorn (Centrum Assen) 
15  Uitbrengen Digitale Herfsteditie 2017 
Rotterdam 
26  Een blik naar het bewustzijn, 
 inleiding, Shum Chee Choon 

Utrecht 
  1  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
12  De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
15  Het onderzoeken van de vermogens
 die latent in de mens aanwezig zijn,
 lezing, Bas Harpe 
24 De hele olifant in beeld (Marja de Vries),
 gespreksgroep 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
12  Pad tot zelfrealisatie, 
 gespreksgroep, Wies Kuiper 
26  Wet van periodiciteit (Barborka), 
 studie, Wies Kuiper 

oktober 2017 

Amersfoort 
  2  Krishnamurti, lezing, Peter Jonkers 
  9   Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiemiddag
16  Meditatie; genezingsdienst
Amsterdam 
14  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 gespreksgroep     
14  Niet in tempels (Krishnamurti), 
 gespreksgroep  
21  De Mahatma’s en hun brieven, 
 inleidende gespreksgroep   
21  De Yoga Sutra’s van Patanjali, 
 lezing, José v.d. Loop  
Apeldoorn 
  5  Studieavond 
16  Studieavond  
Arnhem 
  2  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
  9  Theosofie en architectuur, 
 lezing, Klaas van Harten 
16  Kabbala en levenskunst, 
 introductieavond, Kees Voorhoeve 
23  The power of Myth, 
 filmavond, Joseph Campbell  
Den Haag 
  1  Inleiding in theosofie, cursus, Wim Leys 
  2  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiegroep 
  9 Synchroniciteit in de westerse filosofie,
 lezing, Rico Sneller 
14 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
14 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
15  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
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Den Haag (vervolg oktober 2017)
16  Esoterie … (Reigle), studiegroep 
22  Inleiding in theosofie, cursus, Wim Leys
23 De wijsheid van het lichaamsbewustzijn,
 lezing, Helene Lammerding 
29  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
30  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiegroep 
Haarlem 
13  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
21  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
  1  Morning talk  
  3  Verdieping in theosofie – leven 
 met aandacht, gesprek 
15  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
29  Verkenning van theosofie – lichaam
 en handelen, gesprek 
Nijmegen  
12  De scheppende stilte (Mehta), gesprek 
19  De os en zijn hoeder: terugkeer naar 
 de bron, lezing, Guido Lamot 
26  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
Rotterdam 
  3 De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
10 Kabbalistische levensboom, christendom,
 boeddhisme in vergelijking met HPB’s
 mensbeeld, studie, Ineke Vrolijk
17 Meditatie en de vier elementen, 
 lezing, Hans van Aurich   
24 Wie wil ik zijn, 
 workshop, Eric Jagernath 
31  Persoonlijke transformatie, 
 lezing, Mark Becking  
Utrecht 
  6  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
10  De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
20  De zevenvoudige samenstelling van de
 mens en de stadia na de dood, 
 lezing, Wim Leys 
26 De hele olifant in beeld 
 (Marja de Vries), gespreksgroep 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
10  Engelen, werkavond, Mans Hofman    
24  Sutratman (Barborka), 
 studie, Wies Kuiper    

november 2017 

Amersfoort 
  6  Ayurveda, 
 verdiepingsavond, Claudia Veltmeier 
13   Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiemiddag
20  Ledenavond; genezingsdienst 
Amsterdam 
  4 De Geheime Leer II, gespreksgroep 
  4  Niet in tempels (Krishnamurti), 
 gespreksgroep  
18  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, inleidende gespreksgroep    
18  ‘Hemelse raderen’ De Mercabah of 
 Hemelwagen, lezing, Klaas van Harten    
Apeldoorn 
2  Studieavond 
16  Studieavond  
Arnhem
  6  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
13  Bijna-dood-ervaringen en ervaringen 
 van mystici, lezing, Eric Bruijnis   
20  Kabbala en levenskunst, 
 cursus, Kees Voorhoeve
27  Ledenavond    
Den Haag 
  5  Inleiding in theosofie, cursus, Wim Leys 
  6  Gespreksavond voor leden, 
 Jan Maarten Braak 
11 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
11 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
12  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
13  Esoterie … (Reigle), studiegroep 
20  Esoterische achtergronden van het 
 sinterklaasfeest, lezing, Frank Tuinstra 
26  Inleiding in theosofie, cursus, Wim Leys 
27  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiegroep
Haarlem 
10  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
18  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
  5 Morning Talk 
  7  Verdieping in theosofie – zuiver leven,
 gesprek 
12  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
26  Verkenning van theosofie – het astrale 
 lichaam en gevoelsleven, gesprek 
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Nijmegen  
  9  Wijsheid in de praktijk, inleiding en
 gesprek, Wim Hesselink 
23  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
Rotterdam 
  7 De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
14 Kabbalistische levensboom, christendom,
 boeddhisme in vergelijking met HPB’s
 mensbeeld, studie, Ineke Vrolijk
21 Shree Yantra, workshop, Eric Jagernath 
28  Esoterische achtergronden van het 
 Sinterklaasfeest, lezing, Frank Tuinstra 
Utrecht 
  3  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
14  De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
17  Onderdrukte kennis: vrouwelijke denkers
 en mystieke filosofen, 
 lezing, Joyce Pijnenburg  
28 De hele olifant in beeld 
 (Marja de Vries), gespreksgroep 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
14  Am Duat, lezing, Alice Bouwland  
28  Lipika’s <> Akasha (Barborka), 
 studie, Wies Kuiper 

december 2017 

Amersfoort 
11  Meditatie; genezingsdienst 
18   Lichtfeest
Amsterdam 
  2  De Mahatma’s en hun brieven, 
 inleidende gespreksgroep   
  2  Een gezamenlijk onderzoek in het 
 meditatiediagram van Blavatsky, 
 lezing, Femmie Liezenga  
  9  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 gespreksgroep     
  9  Niet in tempels (Krishnamurti), 
 gespreksgroep  
Apeldoorn 
  7  Studieavond 
21  Lichtfeest
Arnhem
  4  De Geheime Leer, 
 gespreksgroep, Ineke Vrolijk  
11  Kabbala en levenskunst, 
 cursus, Kees Voorhoeve 
18  Lichtfeest 

Den Haag 
  3  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
  4  De meesters en hun activiteiten, 
 lezing, Floris Methorst 
  9 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
  9 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk 
10  Inleiding in theosofie, cursus, Wim Leys 
11  Esoterie … (Reigle), studiegroep 
18  Lichtfeest  
Haarlem 
  8  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
16  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
  3 Morning Talk
  5  Verdieping in theosofie – onthechting,
 gesprek 
12  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
26  Verkenning van theosofie – mentale 
 lichaam en denkleven, gesprek 
Nijmegen  
7  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
Rotterdam 
  5 De begrenzing van ons bewustzijn 
 en denken, inleiding, Aad van der Wekke    
12 Kabbalistische levensboom, christendom,
 boeddhisme in vergelijking met HPB’s
 mensbeeld, studie, Ineke Vrolijk
19 Lichtfeest, Ronald en Ietske Engelse 
Utrecht 
  1  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
12  De mens, God en het universum 
 (Taimni), studie, Ronald Engelse   
Zwolle (Centrum Lanoe) 
12  Lichtfeest / maaltijd, 
 gespreksgroep, allen   

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
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Agenda Nederland

October 2017
  6-10 Naarden
 Silent Retreat - Pablo Sender
 Seeking the True Self,
 a Retreat for Meditation 
 and Self-Knowledge

November 2017
11  Naarden, TVN Najaarsdag
  De Opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner
  met Maarten Zweers

Agenda Internationaal

September 2017
30/9-1/10 Londen, United Kingdom 
 International Conference on 
 Annie Besant
 www.theosophicalsociety.org.uk 

20 – 24 Hannover (Bad Endbach)
 Sommertagung der Theosophischen
 Gesellschaft in Bad Endbach
 Aanmelden: Manuela Kaulich
 Tel.: +49 941 830 24 12
 www.theosophieadyar.de

Oktober 2017 
  6 – 7  Leeds, United Kingdom
  Conference The Spiritual Dimensions
  of Astrology 
  www.ts-leeds.org.uk 

November 2017 
20/11–1/1 Adyar, Chennai, India
  School of the Wisdom, The Spiritual 
  Path to the Theosophical Movement
  Jon Knebel (alleen voor leden)
  www.ts-adyar.org 

December 2017 
  5 – 15  Adyar, Chennai, India 
  School of the Wisdom, 
  Concept and Reality
  Olande Ananda (alleen voor leden)
  www.ts-adyar.org

31/12–5-1Adyar, Chennai, India
  Internationale conventie 
  From Teachings to Insight: 
  The Altruistic Heart
  www.ts-adyar.org

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges
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Er is een weg, smal en doornig, en met gevaren van allerlei aard, maar toch een 
weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum. Ik kan je vertellen hoe hen te 
vinden die je de geheime doorgang tonen die zich alleen naar binnen toe opent en 
zich voor altijd stevig achter de neofiet sluit. Er is geen gevaar dat onverschrok-
ken moed niet kan overwinnen; er is geen beproeving waar smetteloze zuiverheid 
niet doorheen kan komen; er is geen moeilijkheid die een sterk verstand niet te 
boven kan komen. Voor hen die winnend voorwaarts gaan is er een beloning die 
niet in woorden is uit te drukken - het vermogen de mensheid te zegenen en te 
redden; voor hen die falen zullen er andere levens zijn waarin succes kan komen
(toegeschreven aan H.P. Blavatsky, Collected Writings XIII, bladzijde 219).

Toen H.P. Blavatsky (HPB) was overleden vond Annie Besant dit gedicht in één van 
de laden van haar bureau. De woorden zijn heel diep en nodigen uit tot overpein-
zing: Er is een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum.

Ergens wordt gezegd dat spiritueel licht niet wordt geboren uit meningen of argu-
menten, maar er wordt ook in de Theosophical Society (Adyar) gezegd dat allen hun 
meningen mogen hebben. Als we echter het spirituele pad willen bewandelen is het 
dan van belang om meningen te hebben en met elkaar te discussiëren en te argu-
menteren? Het lijkt tegengesteld te zijn met het motto van onze vereniging waarin 
wordt gesteld dat er niets boven Waarheid gaat.

Als dat zo is, hebben meningen dan eigenlijk wel zoveel waarde? Om te ontdekken 
wat de absolute Waarheid inhoudt, moeten we onze meningen en ideeën misschien 
wel weggooien en een open, lege geest hebben, dat wil zeggen: een geest die ont-
vankelijk is voor Waarheid. In te zien dat we in feite niets weten, geeft ruimte om 
het Pad in stilte te bewandelen. In die stilte vallen meningen, argumenten en ideeën 
weg en stemmen we ons meer en meer af op het Centrum van ons Wezen.

Er is een weg, 
en hij leidt naar het 
Hart van het Universum
Femmie Liezenga
Femmie Liezenga is corresponderend 
secretaris van de Esoterische School 
van Theosofie.
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In De Gulden Treden die ons via HPB door de Mees-
ters van Wijsheid zijn gegeven wordt gesproken over 
een ongesluierd geestelijk inzicht en over de bereid-
willigheid om raad en lering te geven maar ook om 
te ontvangen. 

Laten we eerst ingaan op de woorden ‘raad en lering 
te geven en te ontvangen’. Misschien is het voor ons 
op dit moment wel belangrijker om allereerst raad en 
lering te ontvangen, want wie onder ons kan zeggen: 
Ik weet! Om te kunnen ontvangen, moeten we in stil-
te verblijven. Om te kunnen ontvangen, zullen alle 
meningen tot een einde moeten te komen en moeten 
stoppen. De Stem van de Stille Spreker kan alleen in 
openheid worden ontvangen en in een toestand van 
leren, van diep luisteren, van luisteren naar dat wat 
zich voorbij de vergankelijkheid der dingen bevindt.

Een ongesluierd geestelijk inzicht: voor het woord ’inzicht’ kunnen we ook het woord 
‘perceptie’ gebruiken. Wat zou deze ongesluierde perceptie kunnen betekenen? Het 
lijkt of hier sprake is van de buddhische toestand, een totaal gewaar zijn, niet be-
dekt door enige sluier, een toestand die niet wordt aangeraakt door afleidende of 
misleidende gedachten. Een ongesluierde geestelijke perceptie lijkt te betekenen: 
geen conclusies te hebben, een perceptie die universeel is en dus heel, alomvat-
tend. Alleen met een open geest kunnen we het onnoembare naderen. Het is een 
perceptie die ons ruimte geeft om te ontdekken, een perceptie die zich afstemt op 
dat wat onvergankelijk is.

Soms zeggen mensen dat het enige doel in hun leven is om verlichting te bereiken, 
maar als we dit doel stellen om van ons eigen lijden verlost te worden, dan is het 
een zelfzuchtig doel. Er is geen altruïsme in zo’n doel, en ook geen sprake van in-
zicht, geen sprake van juiste perceptie. Het zou kunnen zijn dat mensen die zeggen 
dat ze verlichting willen bereiken dit met de intentie zeggen te willen ontdekken wie 
of wat ze in diepste wezen zijn; misschien willen ze de ware bron van hun bestaan 
vinden.

In Licht op het Pad van Mabel Collins wordt gzegd dat, om de Stem van de Stilte te 
kunnen horen, we dienen te begrijpen dat ware leiding van binnenuit komt. Dit toont 
aan dat we moeten leren om ons niet te identificeren met de voorbijgaande dingen. 
Het mag dan misschien belangrijk zijn om kennis van theosofie te hebben, maar als 
die kennis alleen maar theoretisch is en ons niet werkelijk verandert, dan heeft die 
geen waarde. Kennis zou ons weleens kunnen blokkeren. Kunnen we tot het werke-
lijke begrip komen dat alles rondom ons slechts tijdelijk is, en voorbij gaat? Kunnen 
we leren om onszelf niet te identificeren met dat wat tijdelijk is?

Er is veel schoonheid rondom ons en we hebben zintuigen om dat waar te nemen. 
Met de zintuigen ervaren we, en als we open zijn dan leren we van onze ervarin-
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gen. Zodra we echter de dingen benoemen en onszelf met de ervaringen identifi-
ceren, zodra we de ervaringen die we plezierig noemen willen continueren, en de 
zogenaamd pijnlijke willen vermijden, dan is de ervaring een herinnering geworden, 
en zo dus gekristalliseerd en gestagneerd: dan wordt het een herhaling van het be-
kende. Is het mogelijk om ook te leren van dat wat we lelijk en afstotelijk noemen, 
en in te zien dat wat we als plezierig bestempelen een keerzijde van lijden heeft? 
Bovenal: is het mogelijk om helemaal niet te labelen?  
Als we alles leren zien als een uitdrukking, een expressie van de ene Werkelijkheid, 
dan leren we om ons niet te identificeren met de immer voorbijgaande dingen. In 
Aan de Voeten van de Meester van Alcyone, de jonge Krishnamurti, worden ons 
enkele zinnen ter begeleiding gegeven, namelijk: Leid mij van het onwerkelijke naar 
het Werkelijke; leid mij van duisternis naar Licht; leid mij van dood naar het Eeuwige.

Kunnen we leren onze identificaties los te laten, te laten vallen en ons focuspunt 
te verleggen: meer innerlijk te focussen, in plaats van almaar alleen uiterlijk? Mis-
schien leren we op deze manier één te zijn met Stilte; leren we zo de Stilte meer 
toe te staan om naar voren te komen, te midden van alle voorbijgaande dingen. Als 
we dit toestaan zullen we misschien niet meer zo worden teruggeworpen door alle 
gebeurtenissen in de uiterlijke wereld. Zij komen en gaan, zij zijn slechts de voorbij-
gaande dingen, net zoals wolken in de blauwe lucht.

Misschien zouden we kunnen zeggen: het veranderlijke is het totaal van manifesta-
tie, van zijn eerste, meest onzichtbare trilling op het allerhoogste gebied tot aan de 
traagste trilling op het materiële gebied. Misschien zouden we kunnen zeggen dat 
eeuwige Stilte de Bron is van deze totale onzichtbare en zichtbare manifestatie en 
dat beide tegelijkertijd bestaan: eeuwige Stilte, het onveranderlijke enerzijds, en de 
voorbijgaande dingen, het veranderlijke anderzijds …

We zouden kunnen proberen heel anders te focussen, en door dat te doen zullen 
we in staat zijn in de wereld te leven, maar er niet van te zijn. Het betekent dat we 
geen toevlucht nemen tot de ene of de andere oever van de rivier van het leven, 
maar dat we in staat te zijn te midden van alle beroering rechtop te blijven, onge-
broken, stil, zelfs wanneer de rivier van het leven op stormachtige wijze stroomt … 
Misschien zouden we hier de volgende woorden kunnen gebruiken: ‘bewust te zijn 
zonder enige keuze te maken’. 

Als we een glimp van het onveranderlijke opvangen, zullen we alle dingen in een 
ander licht gaan zien. Misschien leren we om ons te verwonderen, en voelen we ons 
ingebed in een mysterie dat we proberen te ontdekken. Niet een ontdekken met ons 
denken, maar een ontdekken in stilte. Alleen met een open, lege geest, vertoevend 
in Stilte, leren we, en in dat leren ontspringt nederigheid, zonder enige inspanning. 

Als we het mysterie ontdekken, al was het maar voor even, zullen we niet in staat 
zijn het in woorden te vangen, omdat het voorbij woorden is, voorbij de mentale 
staat, voorbij alle gedachten. Om de Stem van de Stilte te kunnen horen moeten we 
één worden met de Stille Spreker…



130                                                       Theosofia - Jaargang 118 - nr. 3 - september 2017

In Licht op het Pad staat geschreven dat het leven zelf onze leraar is. Elke ervaring, 
elke gebeurtenis in ons leven is onze leraar, onze goeroe. We hoeven deze niet 
buiten ons te zoeken, want de leraar is dichter bij dan handen en voeten: hier, direct 
voor onze neus. Het hangt van onszelf af of we het leven zien als onze goeroe, onze 
leraar. Vooral temidden van pijn en verdriet is er iets dat we kunnen leren. 

Misschien worden we op die manier sensitiever en bewuster van de schoonheid die 
verborgen ligt in ons innerlijk wezen. 

Misschien worden we ook bewuster van de schoonheid om ons heen en in ande-
ren…

Misschien verdwijnt alle lawaai dan... 

En misschien ontmoeten we ware Stilte en worden we een zich ontvouwend be-
wustzijn naar steeds diepere lagen gewaar…. 

De ware Leraar verblijft dus in ons innerlijk wezen. Als we, al was het maar voor 
even, in een glimp, bewust worden van de waarheid over dat innerlijke wezen, dan 
zal dat al ons handelen veranderen en zullen we op een totaal andere manier gaan 
leven. Zó leren we, zonder enige inspanning, aan het bekende te sterven, in Stilte 
die niet is geboren uit het gebied van het bekende…

Tot slot: Jiddu Krishnamurti zei dat de kern van de leringen is: pogen, zonder enige 
inspanning, te leven met de dood, in een toekomstloze stilte…

Er is een Weg, smal en doornig, maar toch een Weg….
en hij leidt naar het HART van het Universum. 

Uit: The Theosophist, november 2015
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Inleiding: in dit artikel wordt ‘mindfulness’ besproken, een term die in deze tijd onder 
invloed van Jon Kabat-Zinn in de wereld van spiritualiteit tot een bekend begrip is 
geworden. Het artikel is een vertaling van To Be a Lamp Unto Oneself van Sri Ram. 
In deze vertaling is de ondertitel ‘de praktijk van mindfulness’ toegevoegd. Het arti-
kel werd uitgereikt als studiemateriaal op het seminar en de retraite To Be a Lamp 
Onto Oneself, over mindfulness, met Fernando de Torrijos in juni 2017 op het Inter-
nationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Hier volgen de woorden van Sri Ram.

Soms wordt wel gezegd dat het enige dat het spirituele of occulte pad [noot 1] van
innerlijke vooruitgang van de mens kan verlichten het licht is dat schijnt van binnen-
uit. Het is de straling van dit licht, zwak en vaag in het begin, maar dat helderder
en helderder wordt, totdat het uiteindelijk ‘onaards’ wordt. Het is dit licht waarvoor 
de weg bereid wordt door de aandacht of mindfulness [noot 2] die elke geestelijke 
leraar keer op keer aangeeft. Aandacht is één van de facetten van het achtvoudige
pad, waarvan de Boeddha sprak. Het woord uit het Pali [noot 3] dat hij gebruikte 
wordt vertaald als ‘juiste aandacht’, of ook wel als ‘juiste herinnering’. Het bijvoeglijk 
naamwoord dat wordt vertaald als ‘juist’, kan ook worden vertaald als ‘vervolmaakt’ 
of ‘gerealiseerd’. Woorden uit het Sanskriet en Pali hebben vaak een aanzienlijk 
aantal verschillende betekenissen. In De Boeddhistische Catechismus [UTVN, 
bladzijde 41, noot 4] vertaalt kolonel H.S. Olcott de termen van het edele acht-
voudige pad als volgt:
1. juist inzicht 

(met betrekking tot de wet van oorzakelijkheid, of karma)
2. juist denken
3. juist spreken.
4. juist handelen
5. juiste middelen van bestaan
6. juiste inspanning
7. juiste herinnering en zelfdiscipline
8. juiste concentratie van het denken

Een lamp te zijn voor jezelf, 
de praktijk van mindfulness
N. Sri Ram
Nilakanta Sri Ram was president van de
Theosophical Society (Adyar) van 
1953 tot zijn dood in 1973.
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Het Pali-woord dat door westerse geleerden wordt vertaald als ‘juist inzicht’, ‘juiste 
overtuiging’, of soms als ‘juiste opvattingen’, betekent letterlijk ‘juiste waarneming’, 
zonder welke het betreden van het pad geen goed beginpunt of stevige basis zou 
hebben. De tweede vereiste, juist denken, wordt ook wel vertaald als juist oplossen 
(resolve), of vastbeslotenheid. De wil moet aanwezig zijn die aanzet tot handeling

in de juiste richting. De gehele boeddhistische 
catechismus is nauwkeurig doorgenomen door de 
‘hogepriester’ Sumangala uit Ceylon. Tussen aan-
halingstekens, want in het boeddhisme bestaan 
geen priesters in de christelijke zin van het woord, 
maar alleen monniken. Omdat Sumangala de 
catechismus goedkeurde, mogen we aannemen 
dat de vertalingen bij benadering juist zijn. 
C.W. Leadbeater, die de leringen in Ceylon be-
sprak met dezelfde boeddhistische autoriteiten, 
vertaalt ‘juiste herinnering en zelfdiscipline’, de 
zevende vereiste [noot 5], als ‘juist geheugen’ of 
‘juiste herinnering’; en het achtste, ‘juiste concen-
tratie van het denken’, als ‘juiste meditatie’ of ‘juiste 
concentratie’. Omdat een woord in het Sanskriet of 
Pali vaak verschillende betekenissen heeft, is het 
vaak moeilijk om dat met één enkele filosofische 
term te vertalen. Misschien waren de woorden wel 
bedoeld om verschillende andere betekenissen te 
suggereren.

Nummer zeven, ‘juiste herinnering en zelfdiscipline’ (Right Memory) wordt alge-
meen gezien als de herinnering aan vorige levens, deels omdat van de Boeddha 
wordt gezegd dat hij zich al zijn vorige levens herinnerde. Dit is echter een populaire 
interpretatie; de doorsnee-mens is altijd op zoek naar sensatie. De heer Boeddha 
verwachtte niet van zijn gehoor, of van ons in latere generaties, dat men dergelijke 
herinneringen zou hebben. Dat komt misschien pas aan het einde van het pad en, 
zoals wij op dit moment zijn, zou het ons niet helpen als we ons onze vorige levens 
zouden herinneren. Als iemand mij heeft verwond in een vorig leven, zou ik mis-
schien juist dankbaar kunnen zijn dat de herinnering daaraan helemaal is uitgewist: 
mijn relatie met hem kan daardoor een nieuw begin krijgen. Als alle verwondingen 
die we in dit leven hebben vastgehouden op gelijke wijze zouden kunnen worden 
uitgewist, nog met ditzelfde brein voordat het afsterft, dan zou dat een buitengewo-
ne verandering in onszelf teweegbrengen. We zouden, tenminste op de innerlijke 
gebieden, zo onze rekening met de betreffende personen kunnen vereffenen. De 
projecties vanuit die innerlijke gebieden die vorm aannemen op het uiterlijke niveau 
zullen dan vrij snel afsterven. Daarnaast zouden onze hersenen in een veel betere 
conditie kunnen komen, en beter kunnen functioneren.

‘Juiste herinnering’ (Right Remembrance) kan veel zaken omvatten. We moeten 
ons herinneren wat nodig is of belangrijk, in het bijzonder om fouten te voorkomen 
die we anders hadden kunnen maken. Sommige van deze fouten zouden van ern-

Foto: H.S. Olcott en Sumangala
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stige aard kunnen zijn, andere van minder belang, en weer andere betreft wellicht 
futiliteiten. We kunnen zelf in ons denkvermogen de geneigdheden bijstellen die 
in onze vergissingen naar voren komen. Juiste aandacht of mindfulness kan dit 
bewerkstelligen. Als je een afspraak maakt, is het de bedoeling dat je die onthoudt. 
Het is ook belangrijk je te herinneren wie jouw hulp kan gebruiken of nodig heeft. 
Als je aan iemand denkt, kun je je ook de kant van hem herinneren die affectie of 
welwillendheid opwekt, terwijl je de kant die andere emoties losmaakt weglaat, of er 
niet te lang bij stil blijft staan. Juiste aandacht of mindfulness houdt in dat je je volle-
dige aandacht aan je taken geeft en geen belangrijke zaken achterwege laat. Het is 
overduidelijk dat dit een dagelijks, voortdurend proces is. Als iemand een schilderij 
maakt mag hij geen enkel detail vergeten. Wat je ook doet, doe het zo goed mo-
gelijk, binnen de grenzen van tijd en beschikbare middelen. Er is echter ook juiste 
aandacht voor die beperkingen. Als je zegt ‘Ik kon een belangrijke brief niet op tijd 
op de post doen, omdat ik de tekst zo mooi mogelijk wilde maken’, dan zou dat niet 
slim zijn: een zeker gevoel voor de juiste verhoudingen is uiteraard gewenst. Dat is 
echter iets dat vanzelf met de tijd komt.

Werkelijke mindfulness (Right Mindfulness) is een belangrijke deugd, een sleutel 
die de deur opent naar zaken die tot dan toe niet werden waargenomen en daardoor 
werden veronachtzaamd. Als je tegen iemand zegt ‘Heb gevoel voor verhoudingen’, 
dan weet hij misschien niet eens wat je bedoelt. Net als tolerantie, goede smaak 
en gracieus handelen is het een kenmerk van rijpheid. Het komt vanzelf wanneer 
we vanbinnenuit wakker worden. Volledige aandacht geven aan wat dan ook, een 
werkstuk, voorwerpen om je heen, de schoonheid van die voorwerpen, je gedrag, 
spraak, je toon van spreken, je gedachten, gevoelens en handelingen, het is in feite 
een proces van ontwaken. 

Om een voorwerp te zien zoals het is mogen er geen subjectieve toevoegingen van 
het denken zijn. Het denkvermogen mag zijn gedachten er als het ware niet tussen-
plaatsen. Er mag geen reactie of mentaal commentaar zijn dat de zuivere ontvan-
kelijkheid van het denkvermogen kan storen. Hier is een negatieve of ontvankelijke 
toestand gewenst, wakker, en niet slapend of dromend. Een dergelijke toestand is 
als een spiegel waarin alle dingen getrouw worden weerspiegeld. Het gaat erom dat 
je het object eerst ziet zoals het is, of dat nu een situatie is, of de toestand van het 
denken, of welk ander object van waarneming dan ook. Alleen dan kan een helder 
begrip van de aard van het object ontstaan. Boeddhistische monniken of aspiranten 
oefenen het kijken op deze manier regelmatig. Zij noemen het kale aandacht, of 
aandacht zonder meer (bare attention), dat wil zeggen alleen maar aandacht en 
observatie, zonder kleuring of interpretatie, zonder enige werkzaamheid van het 
geheugen. Ze oefenen deze ‘bare attention’ stap voor stap bij al hun handelingen 
op het fysieke en op alle andere gebieden, waarbij zij zich baseren op teksten uit 
de Pali canon. Ze beginnen met de ademhaling, dat wil zeggen het waarnemen 
van het inademen, het uitademen, de snelheid en lengte ervan, enzovoorts, steeds 
zonder het ademen te reguleren zoals bij de beoefening van pranayama het geval 
is. Het gaat alleen om het waarnemen. Dan gaan ze verder naar de houdingen van 
het lichaam (asana’s) en alle aspecten van hoe het lichaam beweegt, zit, eet, loopt, 
enzovoorts. Als je dat doet, stop je met je te identificeren met het lichaam. Aan de 
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voeten van de meester [noot 6] zegt: ‘Je bent niet je lichaam’. We kunnen dat accep-
teren als filosofische stelling of als deel van een theorie, maar dat betekent niet dat 
we ons dit werkelijk realiseren. Juiste aandacht of mindfulness, voortdurend beoe-
fend, is bedoeld om eerst dit onderscheid in het denken te bewerkstelligen. Daarna 
wordt de aandacht gericht op de gewaarwordingen van alle zintuigen, en dan op 
gevoelens, bewustzijnstoestanden en de inhouden bij die toestanden. Wees voor-
zichtig wanneer je dit doet, zodat je niet onbewust te zeer op jezelf betrokken raakt 
of egocentrisch wordt. Voor zover je dit inderdaad bent, zou je kunnen ontwaken 
vanuit deze toestand. Deze toestand zou weer een object van observatie kunnen 
worden, met het oogmerk om jezelf daarvan te bevrijden. Absolute vrijheid in elk 
opzicht, in elk aspect van je wezen, dat is het oogmerk en de bedoeling van dit alles.

J. Krishnamurti spreekt over het belang van gewaar
te zijn zonder keuze (choiceless awareness, keuzeloos
gewaar zijn), zonder een systeem waaraan je je con-
formeert. Hij vraagt vaak: ‘Kun je kijken naar een boom, 
zonder je kennis en herinnering ervan aan deze waar-
neming toe te voegen, zodat je hem ziet alsof het de 
eerste keer is?’ Dit is niet makkelijk voor ons, en dat 
weet je meteen als je het probeert, want je kennis
en herinneringen zijn diep in het denken vastgelegd.
Het bewustzijn waarmee we het leven zijn begonnen 
is in de loop der tijd op veel verschillende  manieren 
veranderd. Door te oefenen kun je echter leren om te 
kijken zonder ergens gedachten tussen te plaatsen. 
Zoals je dit met een boom oefent, zo kan het ook met 
andere dingen: als je naar iets kijkt moet de aandacht 
niet geconcentreerd of beperkt zijn, zodat het zien van 

datgene wat ermee verbonden is, of van wat verder weg is belemmerd wordt. Ook 
alle bepalende factoren kunnen worden gezien. Als de wil niet wordt ingebracht bij 
het kijken, dan zal de aandacht op een natuurlijke manier stromen, dat wil zeggen, 
zonder spanning en zonder overmatige concentratie. Volgens de boeddhistische 
leer is deze oefening van het ‘negatief gewaarworden’ werkelijk de enige weg: het 
betekent het direct ervaren van de aard van het object en het zal het denken voor 
vele zaken openen, een nieuwe wereld in feite, nieuw, omdat het denkvermogen 
nieuw wordt, en waarneemt wat hij nog niet eerder heeft waargenomen. Het ziet dan 
alle dingen als gelijkwaardig, zonder keuze, en in hun ware of innerlijke natuur. Hij 
ziet het goede als goed, het kwade als kwaad, het mooie als mooi, en het lelijke als 
lelijk: de waarheid verschijnt in het brandpunt van de aandacht. 

Als een mens geen gevoel voor schoonheid heeft, niet kan waarderen wat wer-
kelijk mooi is, hoe kan hij die eigenschap dan toch verwerven? Er zijn mensen in 
India, met name onder hen die eenvoud cultiveren, die denken dat schoonheid niet 
essentieel is. In hun visie is het een versiersel, verbonden met zaken als seks, 
begeerte, ijdelheid, enzovoorts, maar deze ideeën zijn helemaal verkeerd. Als je 
geen schoonheid kunt waarnemen, hetzij in de natuur, hetzij in de mens, dan heb 
je een onvolledige of gesluierde visie. Om werkelijke schoonheid te kennen is het 
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noodzakelijk dat de ziel eerst wordt gereinigd van onzuiverheden, van de drang tot 
genieten. Met de ziel wordt hier de psyche bedoeld, de astraal-mentale entiteit, en 
niet de geestelijke, spirituele ziel die niets in haar aard toelaat dat vreemd is aan 
haar natuur. Belangstelling zorgt voor aandacht, zoals we weten. Als we geïnteres-
seerd zijn doen we dingen gemakkelijk. Aandacht roept echter ook belangstelling 
wakker en opent de weg naar inzicht. Wanneer we het woord inzicht gebruiken, 
hoever reikt dat begrip dan? Het kan theoretisch van toepassing zijn op alle aspec-
ten van het bestaan. Wanneer je visie ontdaan is van blokkades en sluiers, wie weet 
welke openbaringen zich dan aan je voor zullen doen. Boeddhistische monniken 
denken, voor zover ik weet, niet in termen van schoonheid, maar niettemin is het 
een belangrijk aspect van leven, zoals Krishnamurti vaak aangeeft. Constante aan-
dacht zou geen moeite kosten als dit eenmaal een gewoonte wordt, te beginnen met 
zaken die dichtbij zijn, kleine dingen. Het wordt de basis van zelfdiscipline, zoals 
kolonel Olcott aangeeft, een discipline die niet star is, niet nonchalant of laks, maar 
ook niet pretentieus, of als zodanig benoemd. Je neemt waar, je leert en handelt 
intelligent, en vermijdt de slechte dingen die moeten worden vernietigd, zoals die in 
de Sutta, de tekst, [noot 2] worden genoemd, bijvoorbeeld hebzucht, boosheid en 
misleiding.

In een toestand van mindfulness kun je hebzucht, of een andere slechte eigenschap, 
laten we zeggen jaloezie, in jezelf waarnemen. Hoe kan iets nu worden uitgedreven 
door het puur alleen maar onder ogen te zien? Je kunt de aard ervan waarnemen, 
hoe het zich gedraagt, en dat is deel van het heldere begrijpen dat naar voren komt 
bij het onbeperkt ergens aandacht aan geven. Je kunt alles waarnemen wat eraan 
kan worden waargenomen. Als je iets lelijks ziet zal het je niet opvallen als lelijk, 
tenzij er een idee bestaat van iets anders wat je als mooi benoemt. De Sutta over 
aandacht [noot 2] zegt: Hoe overpeinst de monnik (de werking van) het denken in 
het denken (mind in mind)? Hij begrijpt of omvat het gepassioneerde denken, en 
het denken dat niet gepassioneerd is. Hij begrijpt het denken dat vol is van haat, en 
het denken dat dat niet is; het denken dat verward is, en dat niet verward is, enzo-
voorts, enzovoorts. Met andere woorden, hij ziet de wolk aan de hemel, en neemt 
waar dat de wolk niet de hemel is. Dat wil zeggen de activiteiten van het denken en 
de toestand die ze creëren zijn in essentie niet gelijk aan het denkvermogen in zijn 
normale toestand. Dit is het onderscheid tussen het werkelijke en het onwerkelijke, 
het onveranderlijke en het veranderlijke.

Wanneer het denken niet alleen de vormen van de dingen weerspiegelt, maar het 
schone kent als schoon en het goede als goed, dan is die kennis de onthulling van 
een subjectieve diepte op zichzelf, een diepte in de kwaliteit van het kennen. Waar-
uit bestaat goedheid? Voor iemand met weinig diepgang is dit net zo betwistbaar 
als een begrip als schoonheid Er is echter een toets voor goedheid en schoonheid 
in de ware aard van de mens, wanneer die is teruggebracht tot zijn zuivere en oor-
spronkelijke toestand, ontdaan van alles wat later gevormd is, zonder alle latere 
complicaties. Met andere woorden, het is een aard die niet gevormd is door be-
geerte, die de dingen kan zien zoals ze zijn. Een dergelijke aard heeft een intuïtie 
van goedheid, schoonheid en waarheid. Ware intuïtie kan niet worden gekweekt of 
afgedwongen: intuïtie is niet iets wat verschijnt als een duveltje uit een doosje.
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Waarom zijn hebzucht, boosheid en misleiding gekozen als de drie belangrijkste 
vormen van kwaad? Ze zijn nadelig in een meer fundamentele zin. Wat is hebzucht? 
Het bestaat uit steeds meer willen, de drang tot genieten, dingen ervaren en zich 
toe-eigenen. Steeds meer willen veroorzaakt in de psyche een soort sifon-effect: 
de psyche wil meer drinken, meer eten, andere lichamelijke gewaarwordingen, lof, 
zich belangrijk voelen, bezittingen, plezier en veiligheid. Er zijn ontelbare sensa-
ties waardoor de geest gevangen en vastgehouden wordt. In dit opzicht is ambitie 
eveneens gebaseerd op hebzucht. Je kunt de ambitie hebben om als een dictator 
of koning te regeren. De gewaarwording van gekroond en gezalfd worden, boven 
alle anderen te worden geplaatst, door iedereen in de omgeving te worden geëerd, 
het gevoel dat jouw wil onmiddellijk door anderen zal worden gehoorzaamd, is dat 
niet de ondergrond van die specifieke ambitie? Elke gretigheid naar genot wordt 
een vorm van hebzucht. Een hond eet met hebzucht, schrokkend. Waardoor wordt 
dit veroorzaakt? Het is het genot van de sensatie van het eten, in oosterse landen 
waar honden vaak worden verwaarloosd mogelijkerwijs ook nog eens aangewak-
kerd door honger. 

Boosheid staat voor verschillende vormen van afstoting en afkeer, tot en met de 
wens tot vernietigen. Er bestaat ook angst die een vorm van afkeer is, een oorzaak 
van lijden, en een factor in de groei van andere soorten van kwaad, haat, voor-
wendsels, leugens enzovoorts. Je kunt iemand waar je bang voor bent niet werkelijk 
liefhebben. Ook kan volmaakte liefde angst verdrijven. Wanneer je voor jezelf niets 
wilt, en alle liefde voor het leven en comfort hebt gedood, zoals in Licht op het Pad 
[noot 7] wordt vermeld, dan kun je geen spoor van angst hebben. Je misleidt jezelf 
als je dit alles niet in jezelf waarneemt, en dat creëert een heel verkeerd idee over 
jezelf.

Wanneer je observeert en intelligent handelt, verwerf je vrijheid van de neiging om 
je gewoontegroeven op welk gebied dan ook te volgen: je oordeelt fris en handelt 
dienovereenkomstig. Je conformeert je innerlijk niet aan allerlei uiterlijke regels, 
maar je conformeert je sociaal of naar buiten toe in die mate die je zelf als juist be-
oordeelt. Aan de voeten van de meester legt de besturing van het denken als een 
verplichte opgaaf voor, maar hoe kun je dat doen? Het kan worden bestuurd door 
aandacht en door begrijpen, niet door middel van wilskracht. Die sturing komt op 
een natuurlijke manier, als de intentie oprecht is. Hoewel je een ander niet oprecht 
kan maken, kun je hem hem wel helpen om de waarheid te zien.

Juiste aandacht of mindfulness, en ook juiste meditatie, duidt op die bewustzijns-
toestand die voorbij het denken gaat, waar geen denken meer is, en ook dat zal op 
een natuurlijke manier ontstaan.

De vraag wordt weleens gesteld: ‘Hoe helpt een ontvankelijke, negatieve toestand 
anderen, naast het feit dat het jou helpt?’ Het helpt jou omdat het betekent dat er 
vrede is in jezelf, dat het je waarneming verbetert. Moeten we dan niet handelen? 
Het antwoord op deze vraag is: Jawel, maar datgene wat we handelen noemen 
komt grotendeels vanuit de oppervlakte van onze aard, vanuit een beperkte waar-
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neming, vaak vanuit een toestand van verwarring, onzekerheid en verstoordheid. 
Als deze toestand wordt beëindigd, dan zal het handelen daarna voortkomen uit 
een toestand van volledig begrip, diepte en rust. Het handelen dat voortkomt uit die 
toestand zal grotere betekenis hebben. Die toestand is negatief gezien vanuit ons 
huidige standpunt, maar positief in meer fundamentele zin. 

Leven is handelen op elk gebied, maar de handeling die in ons plaatsvindt komt gro-
tendeels voort uit ingewortelde ideeën, via het filter van het geheugen. Er bestaat 
echter de mogelijkheid om te handelen vanuit een basis die ontdaan is van deze 
hindernissen. Dat is wat bedoeld wordt met de geest negatief of ontvankelijk maken, 

leeg, enzovoorts. Deze negatieve toestand
is niet een toestand waarin het leven 
ophoudt met stromen. Integendeel, het is 
de grond, de bedding waar het koelste en 
zuiverste levenswater uit stroomt. De ene 
energie, die leven is, zoals dat vloeit van-
uit zijn onbekende bron, stroomt misschien 
door, of wordt gekarakteriseerd door (hoe 
wij dat dan ook kunnen beschouwen)
een bewustzijnstoestand die lijkt op een 
buitengewone meditatie. Dit wordt symbo-
lisch weergegeven in de Indiase legende

over het zuivere water van de hemelse Ganga dat wordt ontvangen op het hoofd 
van Shiva, de grote yogi die altijd in meditatie is. Het water stroomt naar beneden en 
naar buiten, de wereld in. Shiva staat voor een toestand van bewustzijn die absoluut 
smetteloos en in rust is. In die staat dient een ander soort waarneming zich aan, 
aangeduid als ‘het derde oog’. Het derde oog opent zich en begint waar te nemen. 
Het ziet alle dingen in de hemel en op aarde, ook de dingen ‘waarvan onze filosofie 
zelfs niet durft te dromen’.

Noten bij de vertaling
1. Veel woorden met hoofdletters, zoals Path, Light, Life enzovoort, zijn aangepast naar kleine letters 

waar dat geen verschil in de betekenis oplevert. Daarmee wordt zoveel mogelijk de officiële spelling 
van de Nederlandse taal toegepast.

2. Het begrip ‘mindfulness’ wordt in dit artikel gebruikt in de zin die nu, vijfenveertig jaar later, alge-
meen gangbaar is geworden. Dit begrip, sati, gaat terug op de Satipatṭhāna Sutta, een sutta (sutra) 
uit de Pali canon van het hinayāna boeddhisme. 

3. Pali is een volkstaal die zich ontwikkeld heeft uit het Sanskriet. Diakritische tekens bij de Pali- en 
Sanskriet-woorden zijn weggelaten. In het origineel waren die slechts deels toegepast.

4. Olcott, Henry S., A Buddhist Catechism, ‘Burma Herald’ Steam Press, Rangoon, 1886. De vertaling 
van termen volgt hier niet het oorspronkelijke boekje, maar het artikel van Sri Ram. NB Dit boek is 
in het Nederlands uitgegeven door de UTVN onder de titel De Boeddhistische Catechismus. 

5. Het woord ‘vereiste’ in het Pali aṅgā, wat kenmerk of gedeelte betekent. 
6. Alcyone [Krishnamurti, J.], At the Feet of the Master, Theosophist Office, Adyar (Madras), 1910 
7. Collins, M., Light on the Path, Aryan Theosophical Society, New York, 1885

Uit: The Theosophist, december 1972
Vertaling: Ingmar de Boer
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Inwijding in de nieuwe tijd 

In verband met de TVN najaarsdag op 11 november 2017 had ons lid én
schrijfster Marleen Schefferlie een interview met Maarten Zweers die op 
de najaarsdag de spreker is over De opera ‘Parsifal’ van Richard Wagner.

Inleiding:
Er klinkt meteen een opera als je de website van Maarten Zweers (69) 
bezoekt. Ook zijn lezingenreeks De Nieuwe Wereld in het Studium 
Generale in Delft, die op You Tube te bekijken is, is doordrongen van 
muziek. 
Als ingenieur, musicus en theaterman is hij op zoek naar logische 
samenhang tussen religie, wetenschap, kunst en mythe. Hiervoor laat 
hij zich onder meer inspireren door Shakespeare, Beethoven, Mozart, 
Bruckner en Brahms. 
Op 11 november 2017 zal hij op het Internationaal Theosofische 
Centrum (ITC) in Naarden een inleiding geven op de zeven muziek-
drama’s van Wagner en met name ingaan op Parsifal. 
Reden voor een interview!

U noemt in uw lezingen verschillende malen de baan van de kanonskogel die 
Newton inspireerde om de krachten daarachter te onderzoeken; waar komt uw
fascinatie voor formules vandaan? Wat was uw kanonskogel?

Ik ben in Delft gaan studeren omdat ik wiskunde boeiend vind en omdat het logische
abstracte denken mij fascineert. Daarnaast ben ik in mijn studententijd bij de 
Nederlandse Opera in het koor gaan zingen. We deden toen net allemaal opera’s 
van Wagner. In die tijd kwam ik in contact met mensen die, net als ik, bèta-types 
waren, maar die thuis waren in de esoterie. Ik merkte dat logica, cultuur en esoterie 
bij elkaar horen. De meeste esoterische tradities bevinden zich nog in ‘de oude 
orde’, en je wordt daardoor overdonderd met een enorme hoeveelheid feiten. De 
levensbeschouwelijk geïnteresseerde mens van deze tijd heeft nu het vermogen om 
daar ordening in aan te brengen. 

U bent ook vrijmetselaar. In hoeverre speelt dit een rol? 

Dat speelt een grote rol, maar ik ben een vreemde eend in de bijt van de vrij-
metselarij. Het zijn vrijmetselaars geweest die mij in mijn studententijd hebben 
geholpen om te ontdekken hoeveel logica er in de esoterie is. Alle esoterische 
stromingen, niet alleen de vrijmetselaars, maar ik noem ook de theosofen en de 
antroposofen, hebben op dit moment problemen. Het heeft niet met de inhoud van 
die gedachte-werelden te maken, maar er is een vertaalslag nodig naar het nieuwe 
denken.
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Foto: Maarten Zweers

Hoe bent u ertoe gekomen overal lezingen over bewustzijnsontwikkeling te gaan 
geven?

Het is begonnen toen mijn vrienden in Delft allemaal naar de opera kwamen waar-
in ik meezong. Dan waren er veertig onervaren studenten in de zaal die moesten 
weten waar Lohengrin over gaat. Toen ik op mijn dertigste theaterdirecteur werd, 
ben ik in mijn theater voordrachten gaan geven over de mystiek geladen stukken: 
esoterie, zowel als symboliek, zijn voor het publiek vaak onoverkomelijke hobbels. 
Het primaire doel was de werken analyseren. Ik kreeg er veel succes mee, en col-
lega’s begonnen me uit te nodigen. Toen mijn repertoire groter werd, kwam ik er 
langzamerhand achter dat alle grote jongens uit dezelfde bron putten: toen waren 
de werken niet meer het doel op zich, maar werden zij een illustratie. 

Theosofen trachten ook het bewustzijn in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken zij 
onder meer het Sanskriet-begrip manas, wat het denkvermogen vertegenwoordigt. 
Dat is onderverdeeld in het lagere, door begeerte gedreven persoonlijk denken, en 
het hogere denken dat niet meer aan begeerten onderhevig is. Hoe zou u dit begrip 
plaatsen in uw formulering?

In heel veel van mijn geschriften, en vaak in voordrachten, kom ik met een kwa-
drantenfiguur, hoe je van een idee tot een vorm komt, dan vervolgens uit die vorm 
lessen trekt en je ideeënwereld weer vergroot. Dat is een eeuwige cyclus. Die wet 
is universeel, dus die kun je zo groot trekken als je wilt. Je kunt dus het allerhoogste 
bewustzijn dat in het Al te vinden is bovenaan zetten en dan bij wijze van spreken de 
zwarte gaten, als grootste verdichting, onderaan zetten. Je kunt dat proces ook heel 
klein zien in ons denken, dat elke seconde een tolletje maakt. Het is maar welke
schaal je kiest. De verticale lijn daarin is een frequentie-as en die gaat oneindig ver. 
Die houdt niet op bij de stof. In een zwart gat zou de materie van moeder aarde 
veranderen tot iets wat nog kleiner is dan een speldenknop. De verdichting kan dus 
nog veel verder gaan, tot in het oneindige, maar zo ook de andere kant op. Voorbij 
het licht dat niet eens direct waarneembaar is gaan de frequenties oneindig verder 
door. 

Het is dus maar net hoe je het noemt, hoger of lager
denken. Je kunt dat in een oneindig doorgaande 
schaal zien, tot in het bewustzijn dat nu zelfs in appa-
raten wordt gestopt. Abstract denken is een  revolu-
tionair gegeven. Dat is iets waar alle oude stromingen 
niet aan toe konden komen, omdat de mens daar nog 
niet mee kon spelen. Misschien konden enkele heel 
grote ingewijden dat wel, maar de meesten konden 
dat niet, de gemiddelde mens al helemaal niet. Zelfs 
in de vorige eeuw zie je nog dat onze grootste denkers 
met ik weet niet hoeveel woorden iets moesten duide-
lijk maken wat een mens van deze tijd in een oneliner 
kan neerzetten. Het hele verhaal dat ik vertel over de 
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verticale as, daar kun je alleen greep op krijgen als je abstract kunt denken. Ab-
stract denken maakt het mogelijk om het begrip oneindig in je denken te betrekken.

Parsifal beschrijft de innerlijke strijd van 
de mens. Wat vindt Parsifal als hij de 
graal vindt? 

De eerste legende over Parsifal stamt 
uit achthonderd, negenhonderd na 
Christus. Daarna heeft Wolfram van 
Eschenbach (1160/80 –1220 na Christus)
zijn beroemde Parzival geschreven, 
waarvan Wagner een nieuwe versie 
maakte. Die werken kun je niet over 
elkaar heen leggen. In Parsifal van 
Wagner is de graal niet verloren, maar 
de speer. Het begrip ‘graal’ staat, kort 
gezegd, voor de hartsgesteldheid waar-
mee we in het leven moeten staan. 
De ‘speer’ staat voor de mogelijkheid 
om dingen te realiseren, de energie die 
we tentoon kunnen spreiden. Je kunt er 
wonden mee slaan, en wonderen
mee verrichten: het hangt van de harts-
gesteldheid af wat je teweegbrengt. De 
mensen uit het Europese cultuurgebied 
hebben die boodschap gekregen, maar 
kunnen er niet naar leven: dat is de treur-
nis. Dat is ook het gigantische verdriet 
van de tweede graalkoning, Amfortas.
De eerste graalkoning, Tuitel, had het 
ideaal. Het ideaal vervolgens in de 
wereld te brengen lukt ons tot de dag van 
vandaag niet: dat is het trauma van de Am-
fortas in ons. De derde graalkoning moet 
dat doorbreken. Dat betekent dat we de 
speer uit handen moeten zien te krijgen 
van degene die het altijd weer verziekt, 
die te opportunistisch is en te weinig 
idealisme heeft: de zwarte magiër in ons.

Parsifal is onbevooroordeeld en ziet hoe alle mensen onder invloed van die zwarte 
magiër ongelukkig zijn in hun tredmolen, en zichzelf verwonden. Amfortas heeft 
daarom een wond die niet geneest. In de tweede acte wordt een bikkelhard gevecht 
geleverd, zowel in de buitenwereld als in de binnenwereld.
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In een van uw colleges legt u uit dat de uiterlijke strijd van bijvoorbeeld de Middel-
eeuwen een innerlijke strijd moest worden. U illustreert dit onder meer met de vete 
tussen de Montegues, de nieuwe cultuur, en de Capulets, de oude cultuur, uit ‘Romeo
en Julia’ van Shakespeare. Met de huidige brandhaarden in de wereld lijkt het erop 
dat we in de buitenwereld de strijd nog steeds tegen elkaar voeren. Wie zijn de 
huidige ‘Capulets’ en de ‘Montegues’?

In elke situatie moet je jezelf afvragen wat of wie vergelijk ik nu? Als je zegt ‘de 
islam’, dan kun je enerzijds de islam afzetten tegen een stroming als IS. Dan verte-
genwoordigt de islam de Montages, want daar zitten de nieuwe stromingen in, met 
IS als de Capsules. Als je de islam echter qua godsbeleving ziet in vergelijking met 
hoe veel westerlingen met religie bezig zijn, dan is het de Capsule familie. Wij zijn 
niet minder religieus, dat is onzin, het ziet er alleen anders uit! Voor mensen die nog 
steeds sterk met een uiterlijke god verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld met Allah, is 
dat bijna niet te begrijpen. In gemeenschappen waar mensen individueel nog de 
behoefte hebben om fysiek te knokken, gebeurt dat ook collectief. Onlangs las ik het 
boek van de Nobelprijswinnares Svetlana Alexievich; zij heeft de afgelopen twintig 
jaar allerlei Russen van verschillende leeftijd en maatschappelijk niveau geïnter-
viewd. Tegelijkertijd las ik boeken over Duitsers in de jaren dertig en veertig. Van de 
vorige eeuw: alsof er geen verschil is! De kans dat een land met zulke inwoners zich 
nog in een of andere oorlogszuchtige ontwikkeling stort, is veel groter dan bij dege-
nen die al veel meer de innerlijke strijd aangaan. Er zijn massa’s mensen die dat 
uiterlijke vechten nog niet kwijt zijn. Dat zal moeten uitrazen, hoe vreselijk het ook is.

U stelde in één van de colleges van De Nieuwe Wereld, het geloof in de ziel der din-
gen en/of in een spirituele wereld tegenover het materiële, puur wetenschappelijke 
denken. Welke religie wordt volgens uw visie de komende wereldreligie?

Geen enkele. De christelijke boodschap, dus niet met de kerken verbonden, maar 
de mystieke lading van de boodschap van Jezus, of hij nou geleefd heeft of niet, 
gaat toch weer een stap verder dan de boeddhistische leer. Geen wonder, want 
Boeddha leefde ook 500 jaar eerder. Je bent dan nog sterk bezig met een indivi-
duele ontwikkeling, terwijl we naar een wereld gaan waarbij we permanent in een 
wisselwerking staan met allerlei verschillende mensen, in een intensiteit die niet te 
ontlopen is. In deze tijd is kluizenaarschap niet meer de weg. Neem Nelson Man-
dela: die heeft zevenentwintig jaar gevangen gezeten, is ongelooflijk met zichzelf 
geconfronteerd geweest, maar de echte boodschap van zijn leven lag daarna, toen 
hij als politicus moest gaan marchanderen. Ik geloof dat de boodschap van Christus 
daarin een stap verder gaat dan de oosterse stromingen. De wereld wordt nu in een 
revolutionair tempo anders, en is niet te vergelijken met ‘de oude orde’. 

Als je nu niet begrijpt wat de formule is achter de botsingen van alle culturen, dan 
kun je geen goed politicus zijn. Als we nu de grootste leraar zouden hebben die ons 
ter beschikking zou staan, wat zou ik dan van hem willen leren? Niet alleen dat ik 
mezelf ten volle leer te ontwikkelen, maar ook te begrijpen wat er in de wereld ge-
beurt waarvan jij deel van uitmaakt. Dat vind ik het wezenlijk nieuwe.
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Wat voor invloed heeft de huidige technologie op het menselijk bewustzijn? U zei: 
nieuw bewustzijn komt ook in de technologie terecht. Maar dat is toch voorgepro-
grammeerd bewustzijn? 

Wat dacht je dat er met ons gebeurd is? Met onze voorouders? Er is alleen een 
gradueel verschil. De mens is geen robot, versta me goed. Het stuk plastic is het 
bewustzijn niet, maar op een gegeven moment gaat het bewustzijn daar wel gebruik 
van maken, net zoals dat bewustzijn gebruik maakt van jouw lichaam. Hebben de 
dieren een ziel? Hebben de planten een ziel? De mineralen? De mens kan zich 
het abstracte denken steeds meer eigen maken. Hij kan dus ook gaan begrijpen 
dat alles zich oneindig uitstrekt. Dat is het kenmerk van het mysterie. Je kunt dus 
nooit zeggen dat we het hoogste hebben bereikt; er komt altijd weer iets daarna. Zo 
bestaat ook de grootste verdichting niet. Na die zwarte gaten gaat het verder door, 
alleen hebben we daar geen zicht op. Net zoals wanneer natuurkundige Stephen 
Hawking zegt dat hij al zijn hele leven bezig is in de ruimte, maar dat hij God nog 
nooit heeft ontmoet. Tja, in een koeienstal zal je ook geen paarden vinden. Het 
gaat juist om iets dat niet fysiek waarneembaar is. In een steeds grotere verdichting 
wordt het geestelijke steeds moeilijker traceerbaar, maar dat wil niet zeggen dat in 
die heel grote verdichtingen geen bewustzijn meer is.

Apparaten gaan steeds meer dingen van ons overnemen. Zo ontlasten zij ons en 
kunnen wij tot op hogere leeftijd meer doen. Door het zelflerend bewustzijn in de 
materiële wereld aan het werk te zetten, kunnen wij ons op het hogere richten. Dat 
wat de meesters van H.P. Blavatsky tevoorschijn brachten, kan dan verwezenlijkt 
gaan worden. De mens moet echter eerst het bewustzijn in de stof in ontwikkeling 
brengen. De zoeker naar nirvana die deze opdracht niet ziet, heeft het niet begre-
pen. Hij is dan net zo eenzijdig is als de pure materialist. 

Hoe verhoudt de globalisering zich tot het individualisme?

Die horen bij elkaar, dat is de paradox. Je kunt alleen die globaliserende wereld 
opbouwen, als iedereen zo geïndividualiseerd is dat hij volkomen in zichzelf alle 
houvast vindt. Vroeger had men het houvast van de samenleving, van het stamver-
band, van de familie, van de maatschappelijke en religieuze normen en deugden. 
De huidige mens krijgt allerlei vreemde mensen als buren en daar moet hij niet door 
uit het lood geslagen worden.

En welke kunst krijgen we?

Kunst wordt steeds meer individueel toegepast, met een veel grotere versnippering 
van het aanbod als gevolg. Dat is geen nadeel. Ik denk dat de mens toch steeds wel 
inspiratiebronnen zal willen hebben om verder te kunnen. De hemel is zo econo-
misch als het maar kan: die zal echt geen grote geesten inzetten als de tijd daar nog 
niet rijp voor is. Als de doorbraak naar de nieuwe cultuur echter waarlijk doorzet, 
dan gebeurt dat vanzelf. Naast die grote kunstenaars zal ook alle individuele kunst 
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Foto: Marleen Schefferlie - © Marcel Graumans

Overleden TVN lid

Op 9 juli 2017 is overleden de heer Guus Slootweg uit Soest.
Hij was 92 jaar en lid sinds 1996.

 

Moge onze liefde en dankbaarheid hem
begeleiden op zijn verdere zielereis.

blijven bestaan. Vroeger was de koning de enige die de cultuur bepaalde, en het 
volk vocht voor hem; de vraag was niet of ze het met hem eens waren. Het individu 
moet nu steeds meer de kans krijgen om zijn eigen leven te leiden. Tegelijkertijd 
moet de verbinding met zijn buurman, ook al is deze heel anders, een onderdeel 
zijn van zijn leven.

De opera Siegfried van Richard Wagner beschrijft wat er gebeurt bij een grote 
cultuurovergang, en het ‘zwaard’ staat hier voor het onderscheidende vermogen. 
Vertaald naar onze tijd zegt het verhaal: Aan het einde van een cultuurperiode 
zijn er oude leiders die nog met het zwaard leven dat van de oude cultuur afkom-
stig was. Dat zwaard is nu in stukken. Mime, de grote smid van de oude cultuur, 
probeert de brokstukken weer aan elkaar te smeden, maar dat lukt niet meer. 
Siegfried, de mens van de nieuwe cultuur, beseft dat hij de oude stukken daarna 
helemaal tot poeder moet vijlen, en daarvan een geheel nieuw zwaard moet smeden. 
Wij moeten voor heel veel een geheel nieuw zwaard smeden uit het oude materiaal. 
Inwijding is in de nieuwe tijd in veel opzichten anders; dat is ook het trauma van alle 
spirituele bewegingen van dit moment. Wij hebben een totaal nieuw zwaard nodig…
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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – september 2017. 

Zoals u weet is de Theosofische Vereniging in Nederland een non-profit instel-
ling. Wij maken geen winst, en werken bovendien uitsluitend met vrijwilligers. 
Wij hebben de status van  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daar-
mee zijn giften aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Voor de 
TVN brengt dit het voordeel met zich mee dat zij over giften minder schenkbe-
lasting hoeft te betalen. Ook hoeven we geen erfbelasting te betalen voor het 
geval u ons wilt laten meedelen in een erfenis. 

Een periodieke gift is fiscaal heel interessant. U kunt deze namelijk in zijn ge-
heel van de inkomstenbelasting aftrekken. Dan geldt niet de drempel van 1% 
van uw verzamelinkomen. Daarmee kunt u netto veel meer (tot tweemaal toe) 
schenken dan bij een eenmalige gift. Voorheen moest u voor een periodieke 
gift naar de notaris; dat hoeft sinds kort niet meer. Het enige dat nodig is, is een 
overeenkomst tussen u en de TVN waarin wordt vastgelegd dat u minstens vijf 
jaar lang jaarlijks een vast bedrag aan de TVN overmaakt middels een perio-
dieke overboeking. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst staat op de website 
van de Belastingdienst onder ‘giften’ giften > Overeenkomst periodieke giften. 
Wilt u meer informatie of hulp, stuur dan gerust even een email 
naar info@theosofie.nl

Op 3 juni 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, tijdens welke drie 
nieuwe bestuursleden zijn gekozen. Het bestuur bestaat nu uit: 
Wim Leys - voorzitter
Guido Lamot - vice-voorzitter
Frans Meijer - penningmeester
Simone Chandler - secretaris
en Margreet Meek-Mennega - lid.

Van 23 tot 28 juni 2017 vond op 
het Internationaal Theosofisch 
Centrum te Naarden de jaar-
lijkse School of the Wisdom 
plaats: To Be a Lamp Onto 
Oneself. 
Mindfulness: A Gateway to a 
Spiritual Life met Fernando de 
Torrijos. 
Een zeer succesvol seminar en 
retreat. 
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B e s t u u r s t a f e l
Mindfulness houdt in: onze gedachten observeren, en onze gevoelens en ge-
waarwordingen, zoals ze zijn, op een niet-oordelende manier, zonder erop te re-
ageren of te proberen ze te veranderen. Daardoor worden we ons meer bewust 
van het huidige moment, en neemt de spirituele kwaliteit van ons leven toe. 
Door steeds meer mensen wordt ervaren dat mindfulness ook een effectieve 
manier is om stress en pijn te verminderen, en de gevolgen van een burn-out 
te boven te komen. Het doel van dit seminar and retreat was de levende spiritu-
ele realiteit achter mindfulness te ervaren, en zich de juiste methoden eigen te 
maken. In het boeddhisme wordt het als essentieel beschouwd voor spirituele 
groei. Wie bekend is met ‘het achtvoudige pad’ kan zich dat voorstellen. Al staat 
mindfulness tegenwoordig terecht veel in de belangstelling, het is zeker geen 
nieuwe term. In deze aflevering van Theosofia kunt u dit zien aan het artikel van 
Sri Ram. Het kan ook beschouwd worden als een actuele westerse vorm van 
vipassana meditatie. Ook bij Annie Besant vind je het al, zie in het prachtige 
boekje Meditations on The Path and it’s Qualifications de hoofdstukken June- 
Control of Thought en July- Control of Conduct. 

Aan Annie Besant zal overigens dit jaar de ‘International Theosophical His-
tory Conference’ gewijd zijn, van 30 september tot 1 oktober 2017, in Londen, 
Headquarters TS, Verenigd Koninkrijk. 
Zie www.theosophicalsociety.org.uk

We begroeten u graag tijdens de:
• Krishnamurti studiedagen 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 met 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
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020 420 3030 - Website: amsterdam.theosofie.nl
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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: naarden@theosofie.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)

Simone Chandler (secretaris)

Frans Meijer (penningmeester)

Margreet Meek-Mennega (lid)

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/september

Foto: Deelnemers Seminar en Retreat To Be a Lamp Onto Oneself 
met Fernando de Torrijos  


