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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

Rahda Burnier
Regeneratie van de mens
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1994
150 pagina’s, paperback
ISBN: 9789061750697 – Prijs € 7,95

Het onderwerp regeneratie van de mens is erg belangrijk, omdat een werkelijk fun-
damentele verandering in de geschiedenis van de mensheid slechts dan zal kunnen 
gebeuren wanneer een revolutionaire verandering in de mens zelf plaatsvindt. Dit 
boek bevat lezingen en discussies van twee seminars met Radha Burnier over dit 
onderwerp in 1990, met deelnemers van over de hele wereld.

C.W. Leadbeater, Annie Besant
De Mens – Zichtbaar en Onzichtbaar / Gedachtevormen
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2009
174 pagina’s, 30 gekleurde platen, gebonden hardcover
ISBN: 9789061750901 − Prijs € 20,50

Dit boek is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de realiteit achter en in 
onze zichtbare werkelijkheid. C.W. Leadbeater was een begaafde en geoefende helder-
ziende onderzoeker.

H.P. Blavatsky, H. Dubbink
Het onmogelijke zoeken – Inleiding tot een westerse yoga
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1980
133 pagina’s, paperback 
ISBN: 9789061750529 − Prijs € 6,35

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1891) aan haar 
leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk De Geheime Leer zou kunnen 
lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het wes-
ten, het pad van de jnana-yoga. Studie, meditatief lezen en meditatie gaan hier hand in 
hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en 
aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken.
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De Theosophical Society (TS) is opgericht in 1875. In De Sleutel tot de Theosofie 
doet H.P. Blavatsky (HPB) de naar het lijkt eenvoudige mededeling dat de ver-
eniging is opgericht om te laten zien dat zoiets als theosofie bestaat. Dat was het 
onderliggende doel van de vereniging, en van de theosofische beweging die met 
haar oprichting is ontstaan. Het was de bedoeling dat dit langs twee verschillende 
lijnen zou gebeuren. 

De eerste lijn was het verspreiden van de concepten en waarheden die theosofie 
belichaamt, het ‘propageren’. In de brief van de Maha Chohan (The Maha Chohan’s 
Letter) werd gesteld dat we de verschillende waarheden van theosofische wijsheid 
moeten uitdragen om ze toegankelijk te maken voor een breed publiek (preach 
and popularize). De nadruk werd gelegd op het naar voren brengen van bepaalde 
krachtige ideeën die geacht werden de richting van denken en gedrag van de mens 
te kunnen veranderen.  

De tweede lijn was het voorleven of ‘demonstreren’, dat wil zeggen dat de waar-
heden die belichaamd zijn in die wijsheid altijd bedoeld zijn geweest om te worden 
toegepast, en in die toepassing werd zelftransformatie mogelijk. Het idee was dat 
zulke diepe en krachtige ideeën als ‘zaden’ niet anders dan tot verandering konden 
leiden als zij wortel konden schieten in het bewustzijn van de individuele mens. Aan 
de ene kant was er dus het verspreiden of propageren, en aan de andere kant het 
aantonen van de geldigheid en kracht van deze waarheden.

In 1888, bijna dertien jaar nadat de TS was opgericht, schreef HPB een voorlopig 
memorandum (Preliminary Memorandum) voor de oprichting van een nieuw orgaan 
dat eerst de ‘Esoterische Sectie van de TS’ en later de ‘Esoterische School van 
Theosofie’ werd genoemd. Eén van de dingen die zij in dat memorandum opmerkte 
was dat de TS sinds haar oprichting ‘ontzagwekkende’ resultaten had bereikt met 
het laten zien dat zoiets als theosofie bestaat.

Theosofie 
propageren en voorleven
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in The Theosophist 
met als titel Propagating and Demonstrating 
Theosophy.
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Deze ontzagwekkende resultaten beperkten zich echter volgens haar alleen tot wat 
zij noemde ‘exoterisch’ gebied. Het uiterlijke werk was opmerkelijk geweest, vooral 
op het gebied van het zaaien van theosofische ideeën in het wereldwijde bewust-
zijn. Voor het eerst vond een discussie plaats over deze krachtige ideeën. Ze zei 
dat dat het grote succes van de theosofische beweging was geweest, evenals het 
omhelzen van de wereldgodsdiensten en de algemene erkenning die als resultaat 
daarvan terugvloeide naar de TS. 

Waar de TS echter volgens haar had gefaald was in het aanschouwelijk maken 
van de geldigheid van de leerstellingen in het gedrag van haar leden. Vanuit haar 
gezichtspunt was er namelijk maar één ding dat aanschouwelijk gemaakt diende te 
worden. Voor sommige van de eerste leden lag de focus op het cultiveren van het 
innerlijk vermogen om controle te krijgen over psychische en natuurkrachten. HPB 
produceerde zelf talloze fenomenen om te demonstreren dat innerlijke krachten 
echt zijn, en te zijner tijd ter beschikking kunnen komen van goed getrainde men-
sen met de juiste motivatie. Als zij sprak over de problemen waarmee de TS werd 
geconfronteerd doelde zij echter niet op dit soort van aanschouwelijk maken of de-
monstreren van theosofie. 

Vanuit het perspectief van HPB en dat van de oprichters van de TS was het fun-
damentele doel van de oprichting van de vereniging het demonsteren van de moge-
lijkheid van een universele broederschap. Op dat terrein vond zij dat de TS en haar 
leden stelselmatig tekortschoten. Vanuit haar gezichtspunt stegen de leden van de 
TS op dat moment zelfs niet uit boven het niveau van een doorsnee broederschap. 

Zij kwam tot deze mening door kritiek die leden tegen elkaar hadden geuit (en zij 
kreeg daarvan de volle laag), de laster die had plaatsgevonden, en het feit dat 
persoonlijke onderlinge relaties zo belangrijk waren geworden dat ze het idee en 
de praktijk van broederschap geheel overschaduwden. Dit kwam zó duidelijk naar 
voren dat HPB het gevoel had dat, als deze tendens niet gekeerd werd, al haar werk 
en dat van de innerlijke oprichters (Inner Founders) verspild zou zijn. Ze zei dat 
de Meesters maar weinig hulp kunnen bieden aan een lichaam dat niet volledig is 
verenigd in doel en gevoel, een lichaam dat de rug toekeert naar die fundamentele 
reden van zijn bestaan: universele broederlijke liefde. Het was noodzakelijk om dit 
te corrigeren. Als universele broederschap niet enigzins aanschouwelijk gemaakt 
en voorgeleefd werd, dan kon de invloed van de innerlijke oprichters, niet in en door 
de TS gevoeld worden. 

Er zullen altijd diepzinnige individuen zijn die van tijd tot tijd in de wereld komen, 
zoals HPB of J.Krishnamurti, die op die manier als correctief middel gebruikt zouden 
kunnen worden. Het schijnt echter niet te gaan om alleen voor een ogenblik één 
helder licht in de wereld te laten schijnen, maar om de oprichting van actieve groe-
pen te stimuleren; mensen die gemotiveerd zijn door hun onderricht, en die bereid 
zijn dit in hun leven tot uitdrukking te brengen. De theosofische beweging kwam tot 
stand in de hoop dat, door dit uitdrukking geven aan de mogelijkheid van broeder-
schap, de invloed van de Meesters in de wereld gevoeld zou kunnen worden.



                 Theosofia - Jaargang 118 - nr. 4 - december 2017                                                 155

Het is interessant dat HPB bij de aanvankelijke oprichting van de Esoterische Sectie 
ook bepaalde regels opstelde voor haar leden. Er waren eenentwintig verschillende 
regels om het gedrag van leden in een bepaalde richting te leiden. Elf ervan waren 
gericht op gedragingen tussen de leden van de School: zaken waarmee de leden 
zich niet zouden moeten inlaten. Zo belangrijk was het naar haar gevoel om aan te 
geven hoe de leden zich zouden moeten gedragen! 

Blavatsky zou zulke aanwijzingen niet hebben gegeven als de leden daar al van 
hadden geweten. Roddel, ongefundeerde oordelen over een medelid, aantijgingen, 
het pretenderen om verder gevorderd te zijn dan werkelijk het geval is, dit alles werd 
door haar voor de Esoterische Sectie aangeduid als zaken om zich verre van te 
houden. Je zou denken dat dit voor zichzelf spreekt als we goede omgangsvormen 
in de praktijk willen brengen, en al helemaal als we streven naar broederlijke liefde. 
Toch waren dit de dingen die zij benadrukte.

De andere regels hadden betrekking op oefeningen, dieet, hoe we de Meesters 
zouden kunnen beschouwen, altruïsme en de aard van het innerlijke leven, maar de 
belangrijkste regels betroffen dus eenvoudige, normale gedragingen. Ik denk niet 
dat HPB ze toevallig opstelde, of dat ze opeens op een bepaald moment bij haar 
naar boven kwamen. Er zijn redenen voor de manier waarop we ons gedragen: 
onze innerlijke ontwikkeling uit zich in onze uiterlijke gedragingen.

Vaak proberen wij eerst om een ideale innerlijke toestand te ontwikkelen, zodat 
het uiterlijke gedrag zich vervolgens daaraan kan aanpassen. HPB zag in dat dit 
proces ook de andere kant op kan werken: van uiterlijk naar innerlijk. Als we doen 
alsof we vriendelijk zijn, dan nemen we de geestesgesteldheid over die dat gedrag 
voorschrijft. Er ligt een zekere waarde in het aannemen van gedrag, totdat dit daad-
werkelijk geworteld is in het bewustzijn. Het oude adagium dat we iets voorwenden 
totdat we het ons echt hebben eigen gemaakt (fake it until we make it) geeft een 
zekere wijsheid weer. 

Theosofie is diepzinnig in haar vermogen om dimensies van het menszijn te be-
schrijven, maar is voor ons pas van werkelijke waarde als we haar leringen kun-
nen toepassen in onszelf of, preciezer geformuleerd, op het conditioneren van ons 
denkvermogen. 

Vanuit theosofie komt helder naar voren dat we in een multidimensionaal universum 
leven. Ieder van ons functioneert op ieder moment op vele niveaus. Het menselijk 
denkvermogen is in het algemeen geworteld in begeerte en de vervulling van be-
geertes. Zo functioneert ons ‘normale’ denkproces. 

Er zijn duidelijk andere, meer expansieve, manieren waarop ons denkvermogen kan 
functioneren. Ons denkvermogen kan zich ook heel anders uiten, en vaak wordt dit 
omschreven als het verlichte denkvermogen. In plaats van geworteld te zijn in het 
willen vervullen van wensen en begeertes, kan het denkvermogen beschenen wor-
den door het licht van de intuïtie (buddhi), het universele denkvermogen.  
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Zoals iedere goede dokter kan theosofie diagnoses stellen en ook een recept voor-
schrijven.  De diagnose van onze conditie is dat ons denkvermogen haar wortels 
heeft in een bepaalde plaats en op een bepaalde manier. Een deel van wat we 
zouden kunnen doen om ons bewustzijn te verruimen, is dus te begrijpen wat we 
bedoelen wanneer we spreken over begeerte, en zeggen dat het denkvermogen 
geworteld is in begeerte.

Wat is begeerte? Het is een woord waar we vertrouwd mee zijn. In het boek 
Aan de voeten van de Meester (in Drie Wegen, één Pad, UTVN, bladzijde 194) 
zegt J. Krishnamurti ons dat er vier vereisten zijn, waarvan begeerteloosheid het 
moeilijkste is. De reden is dat we als menselijke wezens geneigd zijn over ons-
zelf te denken als onze begeertes. Onze begeertes zijn namelijk zo diep in onszelf 
geworteld dat het moeilijk is hen zelfs maar te onderscheiden. Te spreken over be-
geerteloosheid is bijna als het spreken over uitdoving; maar wat is een begeerte? 

Simpel gezegd is een begeerte een gedachte die een gevoel achterna jaagt. Onze 
vijf zintuigen geven ons informatie of kennis over de wereld waarin wij leven, door 
middel van gewaarwordingen (zien, voelen, ruiken, proeven en horen). Deze 
sensaties zijn op zichzelf neutraal; het zijn geen begeertes. Naarmate ze echter in 
verbinding komen te staan met ons bewustzijn, worden ze getransformeerd. Zo zijn 
er bepaalde sensaties die we prettig, en andere die we niet prettig vinden. Door 
deze voorkeuren raken we aangetrokken tot sommige dingen en voelen we afsto-
ting bij andere.

Wat begint als een eenvoudige sensatie van smaak of aanraking, wordt zo tot een 
gehechtheid of een aversie. Wanneer het denkvermogen ertoe over gaat om de 
plezierige dingen op te zoeken en de minder plezierige dingen te vermijden, dan 
spreken we van een begeerte. Wanneer het denken, gewaarworden, voelen en de 
emoties zich verenigen in dit enkele streven, dan kom je bij het begeerte-denken 
waarin de mensheid als geheel nu is geworteld. Wat doen we met deze diagnose 
en met deze beschrijving? Als we deze van waarde willen laten zijn, dan zou er ook 
een recept moeten zijn voor wat we kunnen doen. Dat is de andere kant van theo-
sofische wijsheid: de toepassing.

Gedurende zijn leven had de Boeddha een ervaring van verlichting waarin hem dui-
delijk werd dat het mogelijk is om in het denken verder te gaan dan het door begeer-
te beheerste denken. Hij bracht de rest van zijn leven dus door met pogingen om te 
onderwijzen hoe de mens bevrijd kan worden van het lijden dat dit door begeerte 
beheerste denkvermogen kan veroorzaken. 

Bij de dingen die de Boeddha onderwees, en dit werd ook opgenomen in De Stem 
van de Stilte van HPB (in Drie Wegen, één Pad, UTVN), zitten enkele krachtige 
hulpmiddelen die zijn monniken en volgelingen op zijn advies gebruikten. HPB somt 
dit op als de zes paramita’s (Ganesha, UTVN: de zes hoogste deugden) van het 
boeddhisme, en zij voegde er nog een zevende aan toe. Het idee was dat er een univer-
sele mogelijkheid is om voorbij gebruikelijke beperkingen te komen, naar de ervaring 
van de ‘meesterziel’ of alaya waarover zij spreekt (Ganesha: Alaya is de universele
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ziel, Anima Mundi; ook het Zelf van een vergevor-
derde adept). De paramita’s kunnen voor ons deze 
mogelijkheid scheppen, mits we ons daar werkelijk 
mee bezighouden. 

De eerste paramita is liefdadigheid (dana), vrijge-
vigheid. Vaak vinden we die het eenvoudigste om in 
praktijk te brengen. We kunnen dit, naar men zegt, 
op drie niveaus doen. Allereerst met materiële vrij-
gevigheid, met invloeden op het fysieke gebied. We 
leren hoe we kunnen geven en materiële dingen 
kunnen delen. De gewoonte van materiële vrijgevig-
heid begint dan het denken te beïnvloeden op het 
fysieke niveau. 

Op een dieper niveau van dit in praktijk brengen van 
vrijgevigheid zien we in dat alle mensen lijden. Dan 
proberen we manieren te vinden om vrijgevig be-
hulpzaam te zijn, door ons te identificeren met het 
lijden van anderen, en ons daarop te richten: we 
ontmoeten onze medemens op het niveau van hun 
emotionele en mentale behoeftes. 

Tot slot is er het potentieel tot universele vrijgevigheid, en die vormt de basis van 
theosofie: het besef van een alles overstijgende, veelal nog sluimerende, universele 
waarheid die in iedere persoon diep begraven ligt en die erom vraagt om gewekt 
te worden. Naarmate we dit diepere potentieel voor vrijgevigheid ontwikkelen wordt 
het een kracht om het universele bewustzijn in anderen te helpen ontwaken. Dit is 
de ‘hogere’ uitdrukking van de ene volmaaktheid of paramita van vrijgevigheid, of 
dana. 

Als HPB de perfecties (dat wat tot volmaaktheid gebracht kan worden) bespreekt 
in De Stem van de Stilte, dan heeft zij het over elk van de zeven paramita’s als een 
sleutel. Er zijn zeven paramita’s, en zij zegt dat ieder van hen de sleutel is tot zeven 
portalen of doorgangen naar het ervaren van het universele.  Elke deugd kan op 
haar beurt in praktijk worden gebracht.
 
Wat zou het voor ons betekenen als we dana, de eerste van deze volmaaktheden, 
beter zouden begrijpen? Wat betekent het om een leven te leiden dat genereus is? 
In termen van de regels die HPB opstelde voor de Esoterische Sectie: als we deze 
ene regel volledig begrijpen en toepassen, dan zouden we ook de andere regels die 
met gedrag te maken hebben kunnen aanpakken.   

Eén van de moeilijkheden waar HPB tegenaan liep en waar elk lid van de TS sinds-
dien tegenaan gelopen is, is dat de vereniging en haar werk bedoeld is voor on-
volmaakte mensen: het is bedoeld voor ons en voor de wereld waarin we leven. 
Misschien kunnen we ooit echt zien, dat het gewoonweg onmogelijk is om elkaar te 
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benaderen op een mindere manier dan in volstrekte vrijgevigheid.

Vrijgevigheid of dana is niet zomaar de eerste van de paramita’s. Totdat we wer-
kelijk begrijpen wat het betekent om echt open en werkelijk vrijgevig te zijn, tot dat 
moment blijven de andere volmaaktheden buiten bereik: harmonie, geduld, het type 
weerstandsloze energie die geen focus verliest, onverschilligheid jegens pijn en 
plezier, het ontwikkelen van de diepe stilte van meditatie, en de ultieme wijsheid, 
de zevende paramita. Dit blijft allemaal buiten ons bereik tot we de eerste daadwer-
kelijk begrijpen. De eerste paramita was degene die de regels voor de Esoterische 
Sectie voortbracht, de eerste deugd waaraan de vereniging zijn werk in de wereld 
wilde wijden. 

De eerste paramita, dana, heeft veel facetten: liefdadigheid, vrijgevigheid, generosi-
teit, grootmoedigheid, edelmoedigheid en zo meer. Misschien is het waardevol om 
wat langer stil te staan bij wat dana kan inhouden ...

Uit: The Theosophist, augustus 2017
Vertaling: Peter Le Poole 

En wie ben jij dat mensen hun
boezem moeten verscheuren 
en hun trots moeten onthullen, 
zodat je hun waarde naakt 
kunt zien en hun trots onvervaard? 

Zie eerst dat je het zelf verdient 
om een gever te zijn 
en een instrument om te geven. 

Want in waarheid is het het leven 
dat laat leven, terwijl jij, 
die jezelf beschouwt als een gever,
niet meer bent dan een getuige.  

Uit: The Prophet van Kahlil Gibran. 
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De titel van dit congres, Theosophy: A Way towards Universal Consciousness, is 
prikkelend door de woordkeuze, en opent mogelijkheden voor inkeer en meditatie.

Wat is ‘theosofie’?
Hoe kunnen we theosofie in slechts enkele woor-
den uitleggen aan een voorbijganger, of in de kor-
te tijd dat we bijvoorbeeld samen met anderen in 
een lift staan?

• Het feit dat alles en iedereen onderling met 
elkaar is verbonden?

• Liefde en broederschap?
• Het doel van menselijke vervolmaking dat we 

in alle religies terugvinden?
• De werkwijze van vergelijkende studie van 

godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap?
• Eeuwige wijsheid?

Om het ons makkelijker te maken kunnen we 
ook gewoon lezen wat op bladzijde vier van elke 

Theosofia staat: 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. Voor zover ik begrijp verwij-
zen de woorden ‘die de poort opent naar een voller en stralender bestaan’ naar ons 
uiterste potentieel, namelijk het ontwikkelen van de hogere mentale vermogens, ‘de 
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn’ (het derde doeleinde van de TS).

Theosofie, een weg naar 
universeel bewustzijn
Els Rijneker
Els Rijneker, voormalig voorzitter van de TVN, 
werkt in diverse besturen voor de Theosophical 
Society (Adyar) en is hoofdredacteur van 
Theosofia.

Dit artikel is een bewerking van haar woorden 
op het 38e Europese Theosofische Congres in 
Barcelona, 24 augustus 2017.
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Wat is ‘een weg’?
Er lijkt geen specifieke methode of weg te zijn naar dat ‘stralender bestaan’: vele 
wegen leiden naar Rome (of in dit geval naar het EFTS-congres in Barcelona). 
Menselijk als we zijn, kunnen we alleen starten op het punt waar we staan, hier en 
nu, en dat is precies de bedoeling. Omdat we allemaal verschillen in leeftijd, cul-
turele achtergronden, manieren waarop we zijn opgevoed en opgeleid, met onze 
gezinssituaties en persoonlijke gevoeligheden, om al die redenen is de weg nood-
zakelijkerwijs verschillend voor iedereen, dus de term ‘een weg naar universeel 
bewustzijn’ is hier helemaal correct. Iedereen kan dus alleen maar zelf zijn of haar 
pad bewandelen en zijn eigen uitdagingen aangaan, en dat is een zegening, want 
anders zou het leven wel heel uniform en saai worden! 

Hier volgen drie voorbeelden van een weg. Let wel: de woorden ‘a way’ uit de titel 
van het congres kunnen geïnterpreteerd worden als ‘een weg’, maar ook als ‘een 
manier’. 

Er is een weg, steil en doornig, bezet met
gevaren van allerlei aard, maar toch een weg, 
en hij leidt naar het Hart van het Heelal.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, 
die u de geheime doorgang zullen tonen, 
welke alleen naar binnen leidt en achter de
nieuweling voor altijd sluit. 
Er bestaat geen gevaar, 
dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze
reinheid niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig
denkvermogen niet te boven komen kan. 
Voor wie overwinnend omhoog gaan 
is er een beloning boven woorden: 
het vermogen om de mensheid 
tot zegen te zijn en te redden.
Voor hen die tekortschieten zijn er 
andere levens waarin het slagen kan komen.

Deze tekst is toegeschreven aan één van de oprichters van The Theosophical 
Society, H.P. Blavatsky, en staat in de Collected Writings XIII, bladzijde 219. De 
Nederlandse vertaling komt uit het boek De Ware H.P. Blavatsky door W. Kingsland.

Ten tweede kunnen we bij ‘een weg, een manier’ zeker ook denken aan de beschrij-
vingen uit één van de basisteksten uit het hindoeïsme, de Bhagavad Gita waar 
benaderingen voor groei worden beschreven in de verschillende vormen van yoga: 
de weg van goed handelen (karma yoga), de weg van wijsheid (jnana yoga), de weg 
van toewijding (bhakti yoga) en de koninklijke yoga (raja yoga). Raja yoga omschrijft 
het totaal waarbij ‘afzien van de vruchten van handeling’ wordt gecombineerd met 
het uitvoeren van plichten, met een balans van de drie kwaliteiten of guna’s (tamas, 
raja en sattva).
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Ten derde is een verwijzing naar J. Krishnamurti (JK) hier 
zeker op zijn plaats. Voor mensen die qua spiritualiteit 
zover zijn als hij zou de mogelijkheid bestaan om direct 
met de hogere aspecten van bewustzijn in contact te 
staan. Voor hen zijn de beroemde woorden van JK waar: 
Truth is a Pathless Land, of Waarheid is een land zonder 
paden.

Wat is bewustzijn, 
en wat wordt bedoeld met ‘universeel bewustzijn’?
De Engelse term voor bewustzijn, consciousness, be-
staat uit de woorddelen ‘con’ en ‘scio’, wat je zou kunnen 
vertalen als ‘met’ en ‘onderscheiden, weten’. Volgens de 
7e editie van de Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
is bewustzijn: 

1. De staat waarin je je zintuigen en denkvermogen kunt gebruiken om te begrij-
pen wat er gebeurt

2. De staat waarin je bewust bent.
Laten we, voordat we de diverse vormen van bewustzijn bekijken, eerst de zoge-
naamde ‘natuurrijken’ belichten. Theosofie veronderstelt dat in alles leven aanwezig 
is. Er is geen dode materie omdat ieder atoom een levende, trillende kern heeft, het 
verborgen leven, trillend in elk atoom, het mysterie van het leven in pure essentie. 
Dat leven zou men kunnen aanduiden als bewustzijn. De manieren waarop dit be-
wustzijn zich kan uitdrukken is beperkt door het natuurrijk waarin het zich beweegt. 
Mineralen en stenen kunnen zich niet uit zichzelf verplaatsen (en worden soms 
verondersteld de puurste mate van spiritualiteit in zich te dragen); planten kunnen 
naar het licht groeien, bloeien, zaden voortbrengen en zichzelf verspreiden; dieren 
hebben een zenuwstelsel, kunnen zichzelf voortbewegen en instinctmatig denken. 
In het menselijke stadium bestaat de mogelijkheid om niet alleen door instincten te 
worden aangedreven en over concrete zaken te denken, maar ook over abstracties 
als goed en fout, schoonheid en kunst. De mens kan peinzen over zaken als Wie 
ben ik? Waarom ben ik hier? Wat wil ik met de rest van mijn leven doen? De mens 
heeft het potentieel om te reiken naar de geestelijke, mystieke niveaus van een-
wording met het Ene Leven, met het goddelijke. 

Als illustratie van de bewustzijns-
gebieden volgt hier figuur 3.1 uit 
The Process of Self-Transformation 
door Vicente Hao Chin Jr. dat binnen-
kort in een Nederlandse vertaling zal 
verschijnen bij de uitgeverij van de 
TVN, de UTVN (zie de advertentie op 
bladzijde 164 van dit nummer).
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Hier is zichtbaar dat menselijk bewustzijn zich op meerdere gebieden kan bevinden: 
op de lichamelijke, op de emotionele, op de lagere en hogere mentale gebieden, 
op de transcendente of spirituele gebieden, en op het geestelijke gebied. We zien 
de naar beneden gerichte driehoek van de persoonlijkheid van het uiterlijke zelf, en 
de naar boven gerichte driehoek van de individualiteit. De scheidslijn ligt precies 
tussen het lagere en hogere mentale gebied: hier ligt onze mogelijkheid voor werke-
lijke groei. Het Latijnse woord ‘mens’ betekent denkvermogen, wat precies verwijst 
naar die mogelijke kentering middels het denken die het menselijk stadium ons 
biedt. De grote uitdaging hierbij is onderscheidingsvermogen: we zouden kunnen 
leren ontdekken wanneer we onder invloed staan van de wensen van het lichaam 
en de impulsen van gevoelens, emoties en gedachten, of wanneer we geïnspireerd 
worden vanuit de onpersoonlijke niveaus van het innerlijke zelf. Op de hogere ni-
veaus is de lagere persoonlijkheid niet langer aan zet, maar reiken we uit naar het 
universele. In dit verband is het opvallend dat ‘atma’, of geest, geen deel uitmaakt 
van de menselijke samenstelling, omdat het geestelijke alle persoonlijke niveaus 
overstijgt. Hier spreken we over universeel bewustzijn, en de mensheid is voorbe-
stemd om tot dat bewustzijn te transcenderen. Het sleutelwoord voor ons, gewone 
mensen, is daadwerkelijk ‘viveka’, of onderscheidingsvermogen, van de motieven 
die ons voortdrijven. Zijn deze egoïstisch van aard, dus voor mijn lichaam, mijn wel-
bevinden, mijn familie, mijn vrienden, mijn huisdieren, mijn school, mijn werk, mijn 
stad, mijn volk, mijn land? Hoe nobel dit ook bedoeld moge zijn, dat is namelijk nog 
steeds ik-gericht. Kunnen we ons echter richten op het welbevinden van iedereen, 
van mens en dier, de natuur, de kosmos, of dit nu in ons persoonlijk voor- of nadeel 
uitwerkt? Pas als we ons werkelijk bewust zijn van onze lichamelijke en emotionele 
gevoelens in situaties, pas als we een helder zicht hebben op universele waarden 
van wat mooi, goed  en waar is, pas dan kunnen we werkelijk bewuste beslissingen 
over onze daden nemen, zonder mee te bewegen op de soms zo heftige golfbewe-
gingen van het dagelijks leven. Laten we ons bewust worden van de enorme vrijheid 
tot groei die ons in dit menselijk stadium in de schoot geworpen lijkt te zijn.  

Hoe bereiken we dat universele bewustzijn?
Als leden van de TS onderzoeken we wat achter het gemanifesteerde ligt, satyān
nāsti paro dharmah, ook wel vertaald als ‘geen godsdienst boven waarheid’ of: ‘geen 
dharma hoger dan waarheid’. Stukje bij beetje gaan we steeds meer begrijpen, en 
daar zullen we waarschijnlijk vele levens voor nodig hebben. Eerst zijn het mis-
schien enkelingen, maar uiteindelijk zullen we als mensheid gezamenlijk transcen-
deren tot de onpersoonlijke, universele niveaus. Misschien is dat wat Mabel Collins 
bedoelde met Je zult het licht binnengaan, maar je zult nooit de vlam aanraken (uit: 
Drie Wegen, één Pad, UTVN, bladzijde 163). Op de universele gebieden is namelijk 
geen sprake meer van ‘ik’ of ‘jij’.  

Na al onze studies en gesprekken met elkaar is er maar één ding om te doen, en dat 
is te leven wat we hebben begrepen. Hoe we dat kunnen doen? Dagelijks oprecht 
onze handelingen, gedachten en emoties bekijken: moedig zelfonderzoek, zonder 
waardeoordeel onder ogen zien wanneer we vanuit persoonlijke motieven werkten, 
en daar lering uit trekken. We krijgen keer op keer herkansingen om het onrecht 
dat we anderen aandeden te corrigeren en onze vergissingen recht te zetten, om
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het goede te doen. Laten we wakker zijn, oplettend en bewust, laten we samen 
delen, gelukkig leven, warm en liefdevol voor elkaar, zoals de zon zonder aanziens 
des persoons eenvoudigweg voor iedereen schijnt. Gewoon ons uiterste best doen, 
niets meer en niets minder, dat is alles. Het gegeven dat we op het universele 
niveau één zijn houdt in dat elke stap voorwaarts die gezet wordt, ook al is dat 
door één persoon, een enorme bijdrage levert voor het omhoogtillen van de hele 
mensheid. Midden tussen al onze persoonlijke beproeving en worsteling zou vriend-
schap, broederschap, samenwerking en universele liefde ons motto kunnen zijn; 
is dat niet troostrijk? Onze vorige International President Radha Burnier zei het zo 
duidelijk: There is no other way to go.

In DE GULDEN TREDEN gaf H.P. Blavatsky ons heldere en specifieke aanwijzingen 
hoe we kunnen leven wat we hebben begrepen en hoe we naar de handen van onze 
broeders kunnen reiken. Zij toonde ons ‘een weg naar universeel bewustzijn’…  

Een vlekkeloos leven; een open denkvermogen, een rein hart; een vurig verstand; 
een ongesluierd geestelijk inzicht; een broederlijk gevoel voor onze medeleerling; 
bereidwilligheid om raad en lering te geven en te ontvangen; 
een loyaal gevoel van plicht tegenover de Leraar; 
het gewillig gehoorgeven aan de eisen van Waarheid 
wanneer wij eenmaal ons vertrouwen in die Waarheid geplaatst hebben 
en geloven dat de Leraar in het bezit daarvan is; 
een moedig verdragen van persoonlijk onrecht; 
een dapper opkomen voor onze beginselen; 
een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig 
worden aangevallen en een waakzaam oog voortdurend gericht 
op het Ideaal van menselijke vooruitgang
en volmaking dat de Geheime Wetenschap ons toont- dat is de GULDEN TRAP 
langs welker treden de leerling vermag op te stijgen naar de Tempel der Goddelijke 
Wijsheid 

(uit: De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky door Danielle Audoin, UTVN, blad-
zijde 64).
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
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NIEUW
Het proces van zelf-transformatie
Onderzoek van ons hogere 
potentieel om effectief te leven

Een zelfhulpboek voor persoonlijke, spirituele groei 
en voor wereldburgerschap, nu in het Nederlands 
verkrijgbaar.

Vicente Hao Chin, Jr. verstaat de kunst om een 
moeilijk onderwerp als zelf-transformatie in heldere 
bewoordingen te beschrijven, zelfs zodanig dat de 
lezer er direct praktisch mee aan de slag kan. De 
auteur heeft inmiddels gedurende talloze seminars 
veel mensen door het proces van zelf-transformatie 
geleid.

Emoties die zich vaak lichamelijk uiten, en moeilijk-
heden die wij met ons denken opwerpen kunnen 
een effectief leven, persoonlijke groei en meditatie 
in de weg staan. Met de in dit boek beschreven aan-
pak om problemen via het lichaam bewust gewaar te 
zijn (self-awareness processing) en vervolgens los 
te laten, kunnen deze blijvend worden aangepakt.
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Het boek bespreekt de gevolgen die een dergelijke bewuste, 
assertieve en positieve levenshouding kan hebben voor familie-
relaties, voor opvoeding en onderwijs, en voor wereldburger-
schap en vrede.

Vicente Hao Chin, Jr. was president van de Theosophical Society 
(Adyar) in de Filippijnen, is actief in de Theosophical Order of
Service, en is de grondlegger van het Golden Link College in de 
Filipijnen, transformerend onderwijs voor minder bevoorrechte 
kinderen en jonge mensen.

Hij schreef verschillende boeken, stelde de chronologische 
uitgave samen van The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, is één 
van de redacteuren van The Theosophical Encyclopedia en leidde
zelf-transformatie seminars in meer dan twintig landen ter wereld.

297 pagina's, 
Paperback
ISBN 9789061750994
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Het thema dat gekozen is voor deze internationale conventie, Theosofie in een ver-
anderende wereld, had misschien ook wel Theosofie in een radicaal en ongezond 
veranderende wereld kunnen zijn. Menselijke wezens zijn immers een geologische 
kracht op deze planeet geworden en onze aarde is op weg om systematisch ver-
giftigd te worden. Door het knoeien met het delicate evenwicht van de natuur is de 
planeet op een spoor gezet dat leidt tot verwoesting.

Toen ik Internationaal Secretaris was van de Theosophical Order of Service (TOS), 
vroegen mensen mij soms of ik me overweldigd voelde door de toestand van de 
wereld, door het geweld, het materialisme, de gevolgen van overbevolking, het ont-
staan van steden, de industrialisatie van het boerenbedrijf, enzovoort. Sommige 
leden vroegen zelfs of ik dacht dat we voorbij het punt gekomen waren waar geen 
terugkeer meer mogelijk is. Deze vraag leek heel begrijpelijk en redelijk.

Ik zou hier graag willen spreken over enkele zeer eenvoudige adviezen die ik kreeg 
en die me hielpen bij mijn bijdrage aan de inspanningen van de TOS om de veran-
dering in onze wereld op positieve, constructieve en spiritueel georiënteerde wijze 
vorm te geven.

Toen ik nog maar pas het werk van de TOS op internationaal niveau ter hand had 
genomen was ik vol energie en ijver. Als je een relatief jonge theosoof bent, en je 
ziet uitbuiting en misbruik om je heen, dan wil je erop af om de wereld de juiste 
richting op te duwen naar het licht dat theosofie kan bieden. Je stelt je voor dat 
het misschien zo’n anderhalf jaar zou kunnen duren om de ergste problemen op 
te ruimen, en dan nog eens vijf of zes jaar om de planeet op het goede spoor te 
zetten voor wat de rest betreft! Het eerste wat ik deed was tegen mijn medeleden 
zeggen wat we allemaal konden doen: ‘Laten we dit doen, laten we dat doen, ik zal 
dit doen, misschien kunnen jullie dat doen’, enzovoort. Mijn armen wuifden verwoed 
alle kanten op – ik ging onmiddellijk over in een toestand van ‘druk bezig zijn’, of 
‘busy-ness’, zoals onze president Tim Boyd het zou noemen.

Afstemmen op onze wereld
Diana Dunningham Chapotin
Diana Dunningham Chapotin is voormalig 
Internationaal Secretaris van de Theosophical
Order of Service.
Zij hield deze lezing in december 2014, 
tijdens de internationale conventie van de 
TS in Adyar, India.
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Op mijn toestand van bezig zijn, zoveel jaar geleden, kwam weinig respons van mijn 
medeleden, ondanks al mijn suggesties om het werk van de TOS in beweging te 
krijgen, en vorm te geven aan de verandering in de wereld; ze bleven heel passief. 
Tja, als de organiserende Internationaal Secretaris er niet toe in staat is om haar 
leden te inspireren om mee te doen, dan is er iets mis. De specifieke reden voor het 
bestaan van de TOS is immers om theosofen te helpen in hun dienstverlening, als 
spirituele oefening. De TOS is niet bedoeld als afleiding van het centrale werk van 
het verspreiden van theosofische inzichten, maar om te helpen deze te verspreiden 
door aan te tonen welk licht die inzichten kunnen werpen op zaken van sociaal be-
lang, op praktische problemen waarmee mensen worstelen. Als de leden echter niet 
reageren, dan is er dus iets mis.

Luister alleen maar

Ik vertelde Vicente Hao Chin, Jr., die vele jaren voorzitter was van de Theosophical 
Society (TS) in de Filippijnen en zeer actief in de TOS daar, over dit gebrek aan 
actiebereidheid. Hij opperde dat ik misschien wat overweldigend overkwam bij men-
sen. ‘Probeer gewoon naar de leden te luisteren, Diana,’ zei hij, ‘luister alleen maar 
naar hen’. Er lijkt misschien niets revolutionairs te schuilen in dat advies, maar het 
is een feit dat er goede dingen gebeurden toen ik begon te luisteren.

Bijna meteen ontdekte ik de verbazende verborgen talenten van mijn medetheoso-
fen. Ik had altijd verondersteld dat we maar een tamelijk intellectueel clubje waren,
opgesloten in bibliotheken, kantoren en lezingenruimtes van onze TS-loges en 
hoofdkwartieren, onszelf op de borst kloppend dat we superieur ‘spiritueel’ werk ver-
richten. Ik ontdekte dus dat de meeste leden daadwerkelijk actueel betrokken waren 
bij allerlei soorten van dienstverlening in hun gemeenschap, als onderdeel van hun 
spirituele training. Ik leerde dat de TS niet alleen maar een bijzonder verleden heeft 
voor wat betreft dienstbaar werk, maar dus ook een aanzienlijk heden! Men is actief 
bezig om theosofische denkbeelden toe te passen bij de opvoeding van kinderen, 
bij maatschappelijke besluitvorming, bij gesprekken over het oplossen van conflic-
ten in regio’s die verscheurd worden door oorlog, enzovoort.

Het advies van Vic Hao Chin, Jr. om gewoon het oor te luisteren te leggen leerde 
me dat in plaats van haar leden te vertellen wat ze moeten doen, de TOS eenvou-
digweg zou kunnen luisteren naar de zorgen die mensen uiten over de planeet, en 
hen kan helpen om dat om te zetten in praktische projecten en campagnes, in die 
gebieden waar dat nodig is. Door de beluisterde behoefte aan hulp te erkennen en 
door ondersteuning te bieden, in plaats van te komen vertellen wat men allemaal 
wel zou kunnen doen werd alles minder stressvol voor mij, en vreugdevoller voor 
hen, en productiever om theosofie te brengen in onze veranderende wereld.

Op een dieper niveau luisteren

Vic raadde mij echter aan om ook andere manieren van luisteren uit te proberen: 
niet alleen luisteren naar de TOS-leden, maar ook met het hart luisteren naar de 
mensen in nood. In Frankrijk, waar ik woon, zijn veel daklozen die op straat bedelen, 
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en daaronder zijn ook best een aantal alcoholici. Ik leerde dat het niet voldoende 
was om ze in de ogen te kijken, te glimlachen en hun bestaan te erkennen. Het was 
ook nodig dat ik me openstelde voor de pijn van hun ellende, van hun gekloofde 
winterhanden en van hun opperste eenzaamheid: om mijzelf toe te staan bewust 
gewaar te zijn van de pijn van de ander en dit toe te laten in mijn hart.

Dat je vanuit je hart luistert naar de pijn van hen die in nood zijn maakt dat je denk-
vermogen spontaan op zoek gaat naar antwoorden. Het breekt de barrières af die 
zijn opgeworpen door vooropgezette opvattingen en door vooroordelen. Het brengt 
je ertoe de sociale, economische en politieke oorzaken van ellende te onderzoeken; 
het laat de complexiteit en de onderlinge samenhang van kwesties zien en van ram-
pen die onze planeet teisteren. We leren om verslaggeving in de media te zien voor 
wat het meestal is: oppervlakkige berichten die snel zijn opgeschreven, bedoeld om 
het astrale lichaam te laten trillen en kijk- of leescijfers op te krikken. We leren de 
overduidelijk onwerkbare oplossingen te doorzien die politici vaak voorstellen. We 
worden aangetrokken door openbare forums en verenigingen waar sociale werkers, 
medisch personeel en anderen die aan de basis bezig zijn maatregelen kunnen 
aangeven die complexe problemen op de lange termijn hopelijk wel kunnen oplos-
sen. Als we onszelf werkelijk goed afstemmen, dan worden we naar die mensen 
toegetrokken die het hardst ploeteren voor sociale hervormingen, die vooroplopen 
bij acties om het milieu te beschermen. We ontdekken wijze activisten die, louter 
door wie ze zijn, laten zien dat er een onlosmakelijke band is tussen individuele en 
sociale transformatie of hervorming.
 
Door ons luisteren te verbreden en te verdiepen, krijgen we een helderder begrip 
van de toestand van onze veranderende wereld en kunnen we door ‘fine-tuning’ 
gerichter die projecten opzetten die we ontwikkelen voor een verandering op lange 
termijn. 

Ik noemde voorheen al hoezeer we beïnvloed en gemanipuleerd worden door de 
media die constant de wellustige kant van onze aard stimuleren om onze aandacht 
te krijgen en tegelijkertijd hun eigen kijkers- en lezersaantal op te krikken; neem 
bijvoorbeeld al de mediaverslagen over terroristische daden. In de VS heeft de 
angst voor terrorisme zoals dat door de media is voorgesteld zes keer zoveel doden 
veroorzaakt als het terrorisme zelf. In de afgelopen dertien jaar zijn Amerikaanse 
burgers om het leven gekomen door terroristische daden, maar in diezelfde perio-
de kwamen meer Amerikanen om bij verkeersongelukken, omdat zij ervoor kozen 
liever van de ene stad naar de andere te rijden dan per vliegtuig te gaan, uit angst 
voor een terroristische aanval.

Reden voor hoop

Omdat de media vrijwel onmiddellijk in onze huiskamers verslagen presenteren van 
zeer gewelddadige gebeurtenissen vanaf de andere kant van de wereldbol, hebben 
we de indruk dat de wereld een steeds gevaarlijker plek is om in te leven. In feite is 
het individuele en collectieve geweld in de afgelopen duizend jaar gestaag gedaald. 
Het aantal oorlogen en het aantal oorlogsdoden overal ter wereld is al vele eeuwen 
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aan het dalen, in verhouding met het aantal mensen op onze planeet. We zouden 
voorzichtig kunnen worden met statistieken in het algemeen, en met statistieken 
uit secundaire bronnen. In dit verband verwijs ik graag naar het boek van Matthieu 
Ricard: Altruïsme: de kracht van compassie. We kunnen in het algemeen zeker zeg-
gen dat burgers vandaag de dag veel minder risico lopen om gedood te worden, of 
onderworpen aan geweld dan een eeuw geleden, en veel, veel minder risico lopen 
dan duizend jaar geleden.

De media vermelden niet vaak de echt positieve 
dingen die plaatsvinden. Het aantal liefdadigheids-
oproepen in de VS is verdubbeld sinds het jaar 
2000, en komt in totaal op bijna een miljoen uit. 
Er zijn ongeveer veertigduizend internationale 
Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) op de 
wereld en een nog heel wat groter aantal nationale.
In Rusland zijn ongeveer tweehonderdtachtig-
duizend NGO’s; India heeft er meer dan drie miljoen! 
De meeste ervan zijn gericht op humanitaire steun. 
Het is moeilijk om over dit alles cijfers te noemen 
die helemaal up-to-date zijn, maar het is duidelijk 
dat de maatschappelijke zorg en de betrokkenheid 
van burgers enorm is toegenomen. Het lijkt er dus 
op dat de richting van de koers die we met elkaar op 
deze planeet zijn ingeslagen verandert.

Petities die rondgaan op het internet maken mil-
joenen mensen op zijn minst meer bewust, en vele 
ervan bereiken nóg meer doordat ze worden onder-
steund door daadwerkelijke acties in de wereld. De 
non-profit organisatie AVAAZ bijvoorbeeld organi-
seert succesvolle wereldwijde media- en lobby-
inspanningen rond online petities.

Nog een andere manier van luisteren die belangrijk is om betrokken te zijn in ons 
werk in de wereld is luisteren naar jezelf. Je echt afstemmen op jezelf is misschien 
wel het moeilijkste wat er bestaat!

De grootste uitdaging

Om effectief dienstbaar te zijn in deze veranderende wereld moeten we onszelf 
trainen om eerlijk naar onze emoties, weerstanden en dwangmatige gedachten te 
kijken. We kunnen eerlijk bekennen dat we heel natuurlijke en begrijpelijke gevoe-
lens van angst, verontwaardiging, ongemak, vermoeide zenuwen, ongeduld, teleur-
stelling, enzovoort hebben. Als we dit ongeduld, deze teleurstelling en deze stress
onder ogen zien, dan is het gemakkelijk om in de val te trappen op onszelf te
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Uit: De Mens, Zichtbaar en Onzichtbaar 
afbeelding XII: Een plotselinge opwelling 
van toewijding.
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Agenda loges en centra

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-meditatie, 
 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 
10  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
17  Verkenning van theosofie – het mentale 
 lichaam en denkleven, gesprek 
Nijmegen  
  7  De scheppende stilte (Mehta), gesprek
14 Spirituaiteit en theosofie, 
 inleidende cursus, Willy Lammers

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   

januari 2018 

Amersfoort 
  8   Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiemiddag
15  Meditatie; genezingsdienst 
Amsterdam 
13 De Geheime Leer II, gespreksgroep 
13  Regeneratie van de mens 
 (lezingen van Radha Burnier)
27  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, inleidende gespreksgroep    
27  Niet in tempels (Krishnamurti), 
 gespreksgroep  
Apeldoorn 
  4  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, studieavond 
18  Studieavond en ledenvergadering 
Arnhem
  8  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk  
15  Euthanasie vanuit een 
 theosofisch perspectief, 
 lezing, Joke Vermeulen    
22  Kabbala en levenskunst, 
 cursus, Kees Voorhoeve
29  Ledenvergadering    
Den Haag 
  8  Eckhart Tolle, filmavond
13 Mindfulness, 
 cursus, Ineke Vrolijk
13 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
15 Een weg tot zelfontdekking (Taimni),
 studiegroep
22  Het Thomas-evangelie, 
 lezing, Karl van Klaveren
29 Esoterie … (Reigle), studiegroep

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



170                                                       Theosofia - Jaargang 118 - nr. 4 - december 2017

Haarlem 
12  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
20  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
  2  Verdieping in theosofie – open 
 denkvermogen en persoonlijkheid, 
 gesprek
  7 Morning Talk 
14  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
28  Verkenning van theosofie – hogere
 functies in de mens, 
 gesprek 
Nijmegen  
11  De scheppende stilte (Mehta), 
 gesprek 
11  Spiritualiteit en theosofie, 
 inleidende cursus, Willy Lammers 
Rotterdam 
  2 De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
  9 Kabbalistische levensboom,
 christendom, boeddhisme in 
 vergelijking met HPB’s mensbeeld, 
 studie, Ineke Vrolijk
16 Een blik naar het bewustzijn, 
 lezing, Shum Chee Choon 
23  Profetieën en eindtijdverwachtingen,
 lezing op video  
30  Een spirituele benadering 
 van geluk en relatie, 
 lezing, Klaas Laan 
Utrecht 
  5  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
  9  De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
19  Vrij Katholieke Kerk en uitvaart 
 als overgang en viering, 
 lezing, Frank Kouwe   
23 De hele olifant in beeld 
 gespreksgroep, Marja de Vries 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
  9  Naar een duurzame aarde, 
 inleiding, Peter Zanda  
23  Hiërarchische opbouw van de aarde
  (Barborka), 
 studie, Wies Kuiper 

februari 2018 

Amersfoort 
  5  Zeven manieren van waarnemen, 
 lezing, Guido Lamot 
12   Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiemiddag
19  Ledenavond; genezingsdienst 
Amsterdam 
  3 Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 gespreksgroep 
  3  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, 
 inleidende gespreksgroep      
17  De Mahatma’s en hun brieven, 
 inleidende gespreksgroep   
17  Dialoog Krishnamurti, 
 lezing, Pim Kuiper     
Apeldoorn 
  1  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, 
 studieavond 
15  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, 
 studieavond 
Arnhem
  5  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk  
12  Thangka schilderingen, 
 lezing, Marian vd Horst   
19  Kabbala en levenskunst, 
 cursus, Kees Voorhoeve
26  The power of Myth (Joseph Campbell), 
 filmavond, Ineke Vrolijk  
Den Haag 
5  Pythagoras en Delfische mysteriën, 
 lezing, Hans van Aurich  
10 Mindfulness, 
 cursus, Ineke Vrolijk
10 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Een benadering van theosofie (Audoin),
 leesgroep, Wim Leys 
12 Een weg tot zelfontdekking (Taimni),
 studiegroep 
18  Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
19  Adyardag, voor leden 
20  Esoterie … (Reigle), studiegroep
Haarlem 
9  Theosofie, eeuwige wijsheid voor 
 deze tijd, 
 gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
17  De Geheime Leer II, 
 bespreking  
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Bladzijde Nr. Artikel op Schrijver
11 1 Audoin, Danielle - Een eerbetoon aan H.P. Blavatsky

119 3 Audoin, Danielle - Theosofie en de praktijk van alledag
115 3 Blavatsky, H.P. - Wat de Theosophical Society niet is

5 1 Boyd, Tim - De natuur en onze rol
53 2 Boyd, Tim - Gezichtspunt: Vragen, ontvouwing en evolutie

105 3 Boyd, Tim - Over eenheid
153 4 Boyd, Tim - Theosofie propageren en voorleven
111 3 Calvi, Patrizia - Een oproep tot eenheid
37 1 Campert, Saskia - Jonge theosofen laten van zich horen
41 1 Campert, Saskia - Overdenking
19 1 Dubois, Mireille - Het jainisme

165 4 Dunningham Chapotin, Diana - Afstemmen op onze wereld
15 1 Durand, Nathalie - Theosoof zijn

182 4 Gohill, Pradeep - Bewustzijn, het onderbewuste en het                       
onbewuste in ons dagelijks leven

77 2 Krishnamurti, J.  - Een lofzang op de Heer Boeddha
180 4 Kruisheer, J. - De Geheime Leer van H.P. Blavatsky en de          

‘oude mysteriën’

66 2 Leadbeater, C.W. - Meesters van Wijsheid

27 1 Leguay, Nano - Krishnamurti en het theosofisch onderricht

127 3 Liezenga, Femmie - Er is een weg, en hij leidt naar het Hart          
van het Universum        

83 2 Patwardhan, Achyut  - Krishnamurti over de kunst van leven
86 2 Rietdijk, Willeke - Mindfulness, meditatie en Krishnamurti:             

een exploratie
39 1 Rijneker, Els - De Europese Federatie van de Theosophical 

Society
159 4 Rijneker, Els - Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn
138 3 Schefferlie, Marleen - Inwijding in de nieuwe tijd

60 2 Sender, Pablo  - Drugs en spiritualiteit: een occult perspectief

33 1 Siddhartha, Sundari - Pad tot Zelfrealisatie
131 3 Sri Ram, N. - Een lamp te zijn voor jezelf, de praktijk van             

mindfulness   
57 2 Stok, J.E. van der - De eerste verplichting van iedere theosoof
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Bladzijde Nr. Artikel op Titel
165 4 Afstemmen op onze wereld - Diana Dunningham Chapotin 

182 4 Bewustzijn, het onderbewuste en het onbewuste in ons dagelijks 
leven - Pradeep Gohill

57 2 De eerste verplichting van iedere theosoof - J.E. van der Stok 
39 1 De Europese Federatie van de Theosophical Society - 

Els Rijneker
180 4 De Geheime Leer van H.P. Blavatsky en de ‘oude mysteriën’ -

J. Kruisheer
5 1 De natuur en onze rol - Tim Boyd

60 2 Drugs en spiritualiteit: een occult perspectief - Pablo Sender 
11 1 Een eerbetoon aan H.P. Blavatsky - Danielle Audoin

131 3 Een lamp te zijn voor jezelf, de praktijk van mindfulness - 
N. Sri Ram

77 2 Een lofzang op de Heer Boeddha - J. Krishnamurti

111 3 Een oproep tot eenheid - Patrizia Calvi
127 3 Er is een weg, en hij leidt naar het Hart van het Universum - 

Femmie Liezenga

53 2 Gezichtspunt: Vragen, ontvouwing en evolutie - Tim Boyd

19 1 Het jainisme - Mireille Dubois

138 3 Inwijding in de nieuwe tijd - Marleen Schefferlie
37 1 Jonge theosofen laten van zich horen - Saskia Campert
27 1 Krishnamurti en het theosofisch onderricht - Nano Leguay
83 2 Krishnamurti over de kunst van leven - Achyut Patwardhan
66 2 Meesters van Wijsheid - C.W. Leadbeater
86 2 Mindfulness, meditatie en Krishnamurti: een exploratie - 

Willeke Rietdijk

105 3 Over eenheid - Tim Boyd

41 1 Overdenking - Saskia Campert

33 1 Pad tot Zelfrealisatie - Sundari Siddhartha

119 3 Theosofie en de praktijk van alledag - Danielle Audoin

153 4 Theosofie propageren en voorleven - Tim Boyd
159 4 Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn - Els Rijneker

15 1 Theosoof zijn - Nathalie Durand

115 3 Wat de Theosophical Society niet is - H.P. Blavatsky
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Een fijne decembermaand toegewenst 
en alle goeds voor 2018.

Hoofdbestuur van de 
Theosofische Vereniging in Nederland

en redactie van Theosofia. 
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Naarden 
  4 Morning Talk 
  6  Verdieping in theosofie – vervolmaking, 
 gesprek 
11  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
25  Verkenning van theosofie – zelfrealisatie,
 gesprek 
Nijmegen  
  8  De scheppende stilte (Mehta), gesprek 
22  De scheppende stilte, gesprek
Rotterdam 
  6 De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
13 Kabbalistische levensboom,
 christendom, boeddhisme in 
 vergelijking met HPB’s mensbeeld, 
 studie, Ineke Vrolijk
20 Alternatief genezen, 
 lezing, Cees Rover 
27  Het proces van zelftransformatie, 
 lezing, Alice Bouwland 
Utrecht 
  2  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
13  De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
16  Mijn brein denkt niet, maar ik wel, 
 lezing, Arie Bos  
27 De hele olifant in beeld 
 gespreksgroep, Marja de Vries 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
13  In gesprek met Jacob Böhme, 
 inleiding, Ineke Kerssen   
27  De wet van zelfontplooiing (Barborka), 
 studie, Wies Kuiper 

maart 2018 

Amersfoort 
  5  Esoterisch christendom, 
 lezing, Marianne Plokker  
12   Een weg tot zelfontdekking (Taimni),
 studiemiddag
19  Meditatie; genezingsdienst 
Amsterdam 
10 De Geheime Leer II, gespreksgroep 
10  Meditatie en concentratie 
 langs de weg tot zelfontdekking, 
 lezing, José vd Loop   
24  Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 gespreksgroep
24  Zelfrealisatie en hoe dan verder?, 
 lezing, Louise Koningferander 

Apeldoorn
  1  Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze
 tijd, studieavond 
15  Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze
 tijd, studieavond 
Arnhem
  5  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk  
12  Het proces van zelftransformatie, 
 lezing, Alice Bouwland    
19  Kabbala en levenskunst, 
 cursus, Kees Voorhoeve
26  The power of Myth (Joseph Campbell),
 filmavond, Ineke Vrolijk  
Den Haag 
  4 Een benadering van theosofie (Audoin),
 leesgroep, Wim Leys
  5  Karma in boeddhisme, 
 lezing, Henk Blezer 
10 Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
10 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Goddelijk plan (Barborka), 
 studiegroep, Wim Leys 
12 Ledenvergadering 
19 Een weg tot zelfontdekking (Taimni), 
 studiegroep 
25 Een benadering van theosofie (Audoin), 
 leesgroep, Wim Leys 
26  Enneagram en human design, 
 lezing, Loes Huijgens  
Haarlem 
  9  Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze
 tijd, gesprek 
Heeze (Centrum Eindhoven)
17  De Geheime Leer II, bespreking  
Naarden 
  4 Morning Talk 
  6  Verdieping in theosofie – het pad, 
 gesprek  
11  Kennismaking met theosofie, 
 geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer 
25  Verkenning van theosofie – benadering 
 van jezelf, gesprek 
Nijmegen  
  8  De scheppende stilte (Mehta), gesprek 
22  De scheppende stilte, gesprek
Rotterdam 
  6 De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
13 Kabbalistische levensboom,
 christendom, boeddhisme in 
 vergelijking met HPB’s mensbeeld, 
 studie, Ineke Vrolijk
20 Ledenvergadering 
27  De psychologie van de yoga scholen, 
 lezing op video  

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



176                                                       Theosofia - Jaargang 118 - nr. 4 - december 2017

Utrecht 
  2  De Geheime Leer, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
13  De mens, God en het universum (Taimni),
 studie, Ronald Engelse   
16  Over Alice Bailey en Helena Blavatsky,
 lezing, Mintze vd Velde   
27 De hele olifant in beeld 
 gespreksgroep, Marja de Vries 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
13  Healing (1), inleidingen, div. sprekers  
27  De functie van jiva (Barborka),
 studie, Wies Kuiper 

Agenda Nederland

December 2017 
16 Kerstmis met voordrachten van
 Daniël van Egmond en
 David Nieuwejaers,
 ITC - Besant Hall

Maart 2018
17 TVN Voorjaarsdag
 Emanatie en evolutie met
 Hein van Dongen en
 Rico Sneller
 ITC - Besant Hall

Agenda Internationaal

December 2017 
31/12–5-1Adyar, Chennai, India
  Internationale conventie 
  From Teachings to Insight: 
  The Altruistic Heart
  www.ts-adyar.org

Januari 2018
17  Hamburg - Duitsland
  19:00 uur - in Halstenbek, s.u.
  Spiritualität im Alltag
  Vortrag von Ulrike Vogt
  http://www.theosophieadyar.de
29  Regensburg – Duitsland
  18.30 uur - Die Baghavad Gita, 
  Vortrag mit Lesung von Manuela Kaulich

Februari 2018
14  Hamburg - Duitsland
  19:00 uur - in Halstenbek, s.u.
  Krishnamurti: Jahre des Erwachens -
  biografische Streifzüge
  Vortrag von Swantja Thomas, Gast
26  Regensburg – Duitsland
  18.30 Uhr - Yoga Philosophie van 
  Swami Vivekananda
  Vortrag von Gerhard Gruber

Maart 2018
14  Hamburg - Duitsland
  19.00 Uhr in Halstenbek, s.u.
  Vom Pfade der Illusion 
  zum Herzen der Welt
  Vortrag von Thomas Fredrich

Augustus 2018
4-9  11e Wereldcongres van de
 Theosophical Society Adyar 
 in SIngapore
 Consciousness, Contemplation,
 Commitment: The Future Is Now
 Zie ook bladzijde 193

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
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Vervolg van bladzijde 168

gaan mopperen en onszelf toe te spreken: ‘Ik moet geduldiger zijn’, ‘Ik moet eens 
ophouden met stressen en me steeds te ergeren’, ‘Ik moet liefdevoller zijn’, enzo-
voort. Ik denk weleens dat dit alles in feite alleen maar leidt tot schuldgevoel en een 
deuk in onze zelfwaardering. Tegen onszelf preken, onszelf moreel aansporen helpt 
niet om deze tekortkomingen te doen verdwijnen. Ik vermoed dat gevoelens van 
ongeduld, ongemak, zenuwspanning, teleurstelling en woede in wezen symptomen 
zijn van iets diepers. Dat diepere is onbewuste angst, en die verzwakt onze energie 
om positieve actie te ondernemen.

Als we achter onze emoties kijken, dan kunnen we angst aantreffen: angst om de 
controle te verliezen, angst om machteloos en kwetsbaar te zijn; de vrees om over-
weldigd te worden, een gebroken hart op te lopen; allerlei angstige gevoelens, tot 
aan de vrees om uitgedoofd te worden en te sterven. Door op dit niveau te luisteren,
door ons bewust te worden van die angsten, kan de energie weer vrijuit gaan 
stromen. Die energie is nodig om de planeet te beschermen als het kostbaarste 
schouwtoneel van de evolutie. Luisteren naar onze diepste angsten is spiritueel werk!

Laten we eens kort kijken naar slechts één of twee van deze onbewuste angsten 
die onze energie om positief in actie te komen kunnen blokkeren of ondermijnen. 
Neem bijvoorbeeld de angst om controle te verliezen. Hier volgt een klein voorbeeld 
uit mijn eigen leven.

Angst om de controle te verliezen

In de jaren negentig van de twintigste eeuw, toen Frank-
rijk onder de zeebodem nog kernbommen testte bij het 
atol Mururoa in de Stille Zuidzee – precies zo ver verwij-
derd van haar eigen oevers als zij kon komen – sloot ik 
me aan bij de campagne van Greenpeace om de Franse 
president Jacques Chirac ertoe te bewegen af te zien 
van zijn laatste ronde van deze kernproeven. Ik deelde
honderden pamfletten uit in de straten van Parijs, 
schreef naar politici en nam deel aan protestmarsen. In 
alle weken dat ik aan het werk was overtuigde ik me-
zelf ervan dat president Chirac daadwerkelijk zou afzien 
van de kernproeven; ik geloofde onvoorwaardelijk dat 
we hem zouden kunnen overtuigen. Toen hoorde ik op 
een middag via de radio dat de eerste bom in de nieuwe 
ronde van proefnemingen tot ontploffing was gebracht. 
Ik was met stomheid geslagen. Ik stond als aan de grond 
genageld bij de radio. Plotseling welde er woede in mij 
op: zo’n razernij had ik nog nooit eerder ervaren. Mijn 
hart ging als een razende te keer, mijn wangen stonden 
in vuur en vlam en ik vond mezelf staande boven mezelf 
en naar beneden kijkend.

Uit: De Mens, Zichtbaar en 
Onzichtbaar 
afbeelding XIII: Intense woede
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Ik was zo geschokt door de kracht van deze woede dat ik niet gewoon kon moppe-
ren, mezelf toespreken en manen tot spirituele kalmte, tot loslaten en me niet be-
kommeren over de resultaten van mijn handeling, enzovoort. Ik werd eenvoudigweg 
gedwongen om naar binnen te kijken. Zo stond ik daar, nog aan de grond genageld, 
en ik luisterde echt naar wat er in mijn binnenste gaande was. Ik ontdekte dat wat er 
achter die woede lag zeer zeker niet een gerechtvaardigde verontwaardiging was. 
Dat wat de woede had aangewakkerd was de heel simpele ontdekking dat ik me in 
een wereld bevond die ik niet onder controle kon houden, een wereld van een ze-
kere slechtheid waarover ik geen controle had. Dat was werkelijk beangstigend. Ik 
ben er zeker van dat de meesten van u dit op veel jongere leeftijd ontdekten dan ik.

Toen ik deze angst herkende, moest ik spontaan denken aan de gigantische mach-
teloosheid die mensen moeten voelen wanneer een roekeloze chauffeur hun kind 
doodrijdt, de hulpeloosheid die mensen kunnen voelen als ze ontdekken dat hun 
geliefde een ernstige ziekte heeft gekregen, de kwetsbaarheid die zij voelen wan-
neer ze doordat ze oud zijn of ziek afhankelijk worden van andere mensen, soms 
onvriendelijke mensen. Toen mijn hart dat verband legde tussen mijn gevoel van 
controleverlies en de talloze situaties waarin mensen zich machteloos voelen, hul-
peloos en kwetsbaar, toen ebde de woede in mij weg, zoals het getij aan de kust, 
en kwam weer terug als een kalme golf van mededogen. Ik besefte toen wat voor 
een beschermd leven ik had geleid en hoezeer, ja hoe immens anderen hulp nodig 
hebben en verdienen.

Onder het oppervlak van ons dienstbare zelf schuilen dus heel wat beangstigende 
zaken. Wanneer we betrokken zijn bij actieve dienst om het lijden van anderen te 
verlichten, kan de angst voor hartzeer, de angst om overweldigd te worden en te 
verdrinken in het verdriet over wat we allemaal om ons heen zien onze energie da-
nig ondermijnen, en daarmee ook onze inzet. Het kan betekenen dat we als oesters 
zijn die zich openen, een bepaalde hoeveelheid pijn binnenlaten, en zich dan snel 
weer sluiten. We helpen op maandag- en donderdagmiddagen en dan komen we 
thuis, sluiten onze voordeur en slaken een zucht van verlichting. Als we op straat zijn 
vermijden we misschien de blik van bedelaars. We deinzen terug voor foto’s over 
dierenmishandeling. Er zijn immers duizenden mensen die onze hulp en aandacht 
nodig hebben, miljoenen dieren die misbruikt worden, bossen die gekapt worden. 
Het is allemaal overweldigend, en diep binnenin ons fluistert een stemmetje ‘Áls ik 
al een antwoord kan vinden op al deze oproepen, hoe zal ik daarmee dan omgaan? 
Wat voor tijd zal er overblijven voor mezelf?’ De druk die we onszelf opleggen om op 
alle aanvragen voor hulp te reageren is heel bedreigend voor het bestaan van het ik.

We kunnen al onze onderbewuste angsten niet laten verdwijnen door met een to-
verstokje te zwaaien. Het kan zijn dat we doorgaan met het laten ondermijnen van 
onze energie, door de angst te verdrinken in de immense grootte van onze taak, met 
de ellende en het verdriet van dat alles. Het kan best nog voorkomen dat we onze 
energie zien wegebben door een gevoel van machteloosheid tegenover zoveel ver-
schrikkelijk onrecht. We kunnen blijven wegrennen voor die innerlijke leegte. Ik heb 
echter de indruk dat, steeds als we onderbewuste angsten gaan herkennen en ze, 
al is het maar heel even, onder ogen zien, een hoeveelheid spirituele energie die 
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ondergronds in ons stroomt vrij komt.

Ik ben Vic Hao Chin, Jr. zeer dankbaar voor zijn suggestie dat door te pogen theoso-
fie te brengen in een veranderende wereld, door te trachten theosofie te leven, we 
een stap kunnen zetten, gewoon door eenvoudigweg te luisteren naar onze medele-
den die hun dharma of plicht volgen in dienstbaarheid, en naar de pijn van allen die 
in nood zijn. We kunnen ons afstemmen op de complexe psychologische, sociale en 
economische factoren die een rol spelen bij tragische situaties en sociale kwesties. 
We kunnen luisteren naar de wijze activisten die vooroplopen bij hervormingen, 
en ten slotte kunnen we luisteren naar onze diepste angsten. Deze aandacht, dit 
afstemmen op al die verschillende niveaus, helpt ons een gevoel te krijgen voor 
de werkelijke toestand van de wereld. Het maakt ons attent op de werkelijk goede 
dingen die gebeuren in de samenleving. Het wijst ons op de enorm toenemende 
aantallen burgers die zich verenigen om de planeet te verdedigen, wat de media 
ook mogen beweren. Eenvoudig luisteren wijst ons de weg.

Hand in hand

Er zijn mensen die geloven dat als ieder van ons zorgt voor zijn eigen spirituele 
transformatie, de transformatie van de planeet vanzelf zal volgen. Ik geloof inder-
daad dat die twee hand in hand gaan. Theosofie is een dynamische kracht voor 
zowel individuele als sociale transformatie. Ik heb een Ierse vriendin die een epi-
gram, geschreven door Ashleigh Brilliant, aan de buitenkant op haar voordeur ge-
prikt heeft: Als ik niet thuis ben, aanvaardend wat ik niet kan veranderen, dan ben 
ik er waarschijnlijk op uitgetrokken om te veranderen wat ik niet kan aanvaarden.

Theosofie spreekt over grenzeloze innerlijke bronnen waaruit we kunnen putten om 
op verstandige en snelle wijze te helpen de toekomst vorm te geven. Het is te laat 
om pessimistisch te zijn over onze veranderende wereld. We moeten gewoon de 
handen ineenslaan en rustig samen over de aarde wandelen, terwijl we geconcen-
treerd luisteren. 

Uit: The Theosophist, december 2015
Vertaling: Louis Geertman

Overleden TVN leden

Op 26 mei 2017 is overleden mevrouw E.C. Jager-Langedijk uit Amersfoort
Zij was 86 jaar en lid sinds 1992.

Op 18 oktober 2017 is overleden de heer R. Linschoten uit Bilthoven
Hij was 90 jaar en lid sinds 1998.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.
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Het is een opmerkelijk verschijnsel, en H.P. Blavatsky (hierna: HPB) doet dit vele 
malen duidelijk uitkomen, dat de in de mysterieriten voorkomende hoofdfiguren 
vrijwel allemaal zonne- of vuurgoden worden genoemd: Krishna, Mithra, Osiris, 
Horus, Zeus, Jupiter, Apollo, Heracles, Adonai, Jehova, Helion, Baäl, Bacchus, Bel, 
Phoebes, Neith, Ahura Mazda, Martanda, Surya, Wikartana, Wishnu zijn allemaal  
zonnegoden. Astronomisch stellen zij de zon voor. Psychisch zijn zij emblemen van 
de steeds herhaalde ‘opstanding’ van de ziel (het ego in reïncarnatie). Geestelijk 
zijn zij allemaal de onschuldige slachtoffers voor de zonden van de stervelingen, 
hun eigen aards omhulsel, en in  waarheid het ‘beeld’ van de goddelijke mens, de 
vorm van klei die door die god belicht wordt.

De zon werd in de mysteriën de ‘heer des levens’ genoemd, de middelaar die de 
levende zichtbare vertegenwoordiger is van de Onzichtbare, Alomtegenwoordige, 
Almachtige, Onkenbare, Allerhoogste. Alle leven op aarde is aan de zon ontleend. 
Het is de ene kenbare bron die leven schenkt aan al wat is, aan alle schepselen, 
van de allerkleinste en zwakste tot de allerhoogste bestaande wezens. Het leven 
van de zon doordringt de hele schepping, het gehele zonnestelsel. Zowel voor het 
atoom als voor de mens, en ook voor de machtigste aartsengel is de zon de bron 
en oorsprong van hun bestaan: het ‘ene leven’, de ‘ene levensgever’. De zon is 
levend vuur, en het is de zon die alle schepselen onderhoudt, voedt, verwarmt en 
leven geeft. Weet dan, Glaucus, dat wanneer ik over het voortbrengen van het 
goede spreek, ik de zon bedoel, zei Plato, en hij liet erop volgen: De zoon is volko-
men gelijk aan de vader. Vooral dit laatste is hoogst merkwaardig en verschaft een 
aanwijzing tot het begrijpen en ontraadselen van de mysteriesymboliek waarin alle 
voornaamste figuren de zon blijken voor te stellen. 

Exoterisch en voor de grote menigte was Osiris in Egypte de zon aan de hemel, de 
‘hemelse koning’. Bij de Grieken heette de zon ’het oog van Zeus’. In het Indone-
sisch heet de zon nog altijd ‘matahari’, letterlijk ‘het oog van de dag’. Bij de Parsi’s 
was de zon ‘het oog van Ormuzd’ en daar werd deze aangeroepen als de ‘veelogige 

De Geheime Leer van 
H.P. Blavatsky, en de 
‘oude mysteriën’
J. Kruisheer
De heer Kruisheer was voorzitter 
van de Nederlandse afdeling van de
Theosophical Society (Adyar), 
van 1931 tot 1945.
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god’, de ‘heiland god’, de ‘verlossende god’. Bij de Egyptenaren was Osiris vuur en 
de zon of de ‘heer van de zon’. Osiris wordt op aarde vertegenwoordigd door zijn 
zoon-god, Horus (of Christus). De Mazdeaanse Mithra is gesteld tussen  zon en 
maan (of tussen hemel en aarde) en hij is de eeuwige begeleider van de ‘zon der 
wijsheid’. Osiris blijkt dan, evenals veel andere zonnegoden, een beeld voor het 
hoger Zelf te zijn, terwijl Horus, zijn zoon-zon het lagere denken en het persoonlijke 
‘ik’ voorstelt.

Zo kon de god dan gezien worden als het zichtbare beeld van de (onzichtbare) god-
heid, de ene met of uit de vader, de vader-zon. In het geopenbaarde heelal is hij (de 
geest) de centrale geestelijke zon, het elektrische vuur van alle leven. In ons stelsel 
is hij de zichtbare geest van de natuur, de aardse god, ook veelal gesymboliseerd 
als een vuurgod, het grote vuur, de hoogste der zeven vuren of de hiërarchie van 
de kumara’s, de agnishvatta’s (die de mens tot zelfbewustzijn brachten), de zeven 
mystieke wijzen. Dit zijn allemaal zonnegoden, en ook pitri’s (voorvaderen), omdat 
zij de vormers van de innerlijke mens zijn, de ‘zonen van het vuur’, namelijk van het 
vuur van kennis, verstand.

De Royal Masonic Cyclopedia zegt onder het artikel ‘zon’: Te allen tijde heeft de zon 
noodzakelijkerwijs een belangrijke rol gespeeld, en in het bijzonder in de vrijmet-
selarij. De drie voornaamste symbolische figuren vertegenwoordigen de opgaande 
zon in het oosten, de zon in de meridiaan en de ondergaande zon. In de druïdische 
riten vertegenwoordigde de aartsdruïde de zon en werd hij bijgestaan door twee 
andere waardigheidsbekleders, waarvan de één de maan in het westen voorstelde 
en de andere de zon in het zuiden, in haar meridiaan.

Bij de hindoes wordt surya, de zon, het ‘oog der wereld’ genoemd, de wereld van 
onze planeten. Ook heet hij de zon van Dyaus en van Aditi. Hij is de eerste, de 
oudere broeder van de planeten. Vuur is in waarheid alle godheden, staat in de 
Anugita. De schepping van het leven door de zon is even bestendig als haar licht; 
niets beperkt die, niets houdt ze tegen. Het is de zon die alle schepselen onder-
houdt en voedt. Op dezelfde wijze als de ideële wereld die de waarneembare we-
reld doordringt en omringt, zo volvoert ook de zon, alles met licht omvattend, de 
geboorte en de ontwikkeling van alle schepselen, van al wat is. Het zonneleven is in 
dit hele zonnestelsel alomtegenwoordig: niet één atoom is ervan afgescheiden, of 
kan ontkomen aan de onsterfelijke god, de almachtige godheid, de geestelijke zon. 
De ware zon en de ware maan zijn even onzichtbaar als de ware mens, zegt een 
aloude mysteriespreuk.

Uit: Theosophia, oktober 1954
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Inleiding

Bewustzijn, het onderbewuste en het onbewuste in ons dagelijkse leven: dit is een 
serieus onderwerp, en het is niet makkelijk daarover te spreken. Als je mensen 
vraagt om onder woorden te brengen wat bewustzijn is, of het onderbewuste, dan 
krijg je heel verschillende antwoorden. Sommige mensen zullen zeggen dat het 
mindfulness is, of bewust gewaar zijn, dat het onderscheid bepaalt tussen bewust-
zijn en het onderbewuste. Je kunt echter niet stellen dat het onderbewuste niet 
gewaar wordt. 

Er is duidelijk aangetoond dat je kunt worden beïnvloed door je omgeving, of door 
wat mensen zeggen wanneer je bewuste denkvermogen helemaal is uitgeschakeld, 
zoals wanneer je onder narcose bent gebracht, of wanneer je slaapt. En wat als 
je ergens heen rijdt, maar je bij aankomst niets meer kunt herinneren van de rit 
ernaartoe? In dit soort situaties is het je onderbewuste dat wakker blijft en de nood-
zakelijke functies uitoefent.  

Een ander argument dat men wel naar voren brengt is dat al je gedachten en 
logische redenaties in je bewuste denken, in je bewustzijn, plaatsvinden. Die 
redenering maakt het onderscheid tussen het onderbewuste en het onbewuste 
denken echter ook niet helemaal duidelijk. Het onderbewuste is de opslagplaats 
van al je herinneringen, emoties en gewoonten, en is in feite eveneens heel goed 
in redeneren en logica. 

Het bewustzijn

Het bewustzijn, het bewuste denkvermogen, is dat deel van je denkvermogen dat 
verantwoordelijk is voor logica en redeneren. Als ik je zou vragen hoeveel één plus 
één is, dan maakt je bewuste denkvermogen die opstelsom. Het bewustzijn contro-

Bewustzijn, het onderbewuste
en het onbewuste in ons 
dagelijkse leven
Pradeep Gohill
Pradeep Gohill, vanaf 1982 lid van de 
Theosophical Society (Adyar), is sinds 
januari 2017 voorzitter van de Indiase afdeling
van de TS. Tot zijn pensionering in 2009 werkte
hij als chemisch ingenieur. 

Onderstaande inleiding gaf hij op 5 maart 2017
op het internationale symposium in Naarden.
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leert ook alle handelingen die je met een bepaalde bedoeling doet terwijl je bewust 
bent. Als je bijvoorbeeld besluit om een doelgerichte beweging met je hand of met 
je been te maken, dan doe je dat met je bewuste denken. Wanneer je je dus bewust 
bent van iets wat je aan het doen bent, vertrouw er dan maar op dat je dat met je 
bewuste denken doet. Als er op een bepaald moment een glas water naast je staat 
en je besluit er een slok van te nemen, dan voer je dit bewust uit, omdat je je er voor 
honderd procent bewust van bent terwijl je dat doet.
   

Het bewustzijn staat ook bekend als de bewaker van het 
denkvermogen. Als iemand bij je komt met een overtui-
ging die de jouwe niet is, dan zal je denkvermogen die 
overtuiging filteren. Hetzelfde zal gebeuren als iemand je 
bekritiseert of uitscheldt. Als iemand je bijvoorbeeld ‘dom’ 
noemt, dan zal je (zelf)bewustzijn dit uitfilteren en je doen 
beseffen dat je niet echt dom bent.

Ons bewustzijn is altijd ons bewustzijn van het huidige 
moment. We zijn bewust en mindful van wat buiten ons 
gebeurt, en ook dat er bepaalde mentale processen van 
binnen plaatsvinden. We zijn ons bijvoorbeeld gewaar 
van onze omgeving, onze adem, van de stoel waar we 
op zitten en of er mensen om ons heen zitten. 

Het bewustzijn is verantwoordelijk voor ons denken en handelen zolang we wakker 
zijn. Praten, taken uitvoeren, wat we ook maar doen terwijl we actief zijn, dat zijn 
allemaal handelingen die we bewust uitvoeren. ‘Bewust’ betekent dat je weet dat je 
iets doet. 

De meeste mensen associëren bewustzijn met wie ze zijn, omdat zij daarin van dag 
tot dag leven, maar daar vinden beslist niet alle handelingen plaats. Het bewustzijn 
kan worden vergeleken met een kapitein die op de brug van zijn schip staat en de 
orders geeft. De orders worden echter uitgevoerd in de machinekamer (het onder-
bewuste), en nog dieper in het schip (het onbewuste). De kapitein mag dan het 
commando voeren over het schip, maar het zijn de manschappen die het schip laten 
varen, in overeenstemming met de opleiding die zij over de jaren hebben gevolgd. 
Het bewustzijn communiceert met de buitenwereld en het innerlijke zelf door middel 
van spraak, beelden, bewegingen van het lichaam, en door gedachten. 

Twee unieke taken van het bewustzijn

Een volledig ontwikkeld bewustzijn heeft twee vermogens die het onderbewuste en 
onbewuste niet hebben, en die het helpen om taken goed uit te oefenen: het kan 
de aandacht richten, en het kan zich iets verbeelden dat niet reëel is, ofwel het kan 
visualiseren. Deze twee kwaliteiten kunnen je leven veranderen.  
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De eerste unieke taak van het bewustzijn is het vermogen om je aandacht te richten

Terwijl je onderbewuste zich veel sterker gewaar is van de omgeving dan je be-
wustzijn, en altijd doorwerkt, ook tijdens je slaap, door opdrachten van je bewustzijn 
uit te voeren, kan je bewustzijn zich concreet ergens op richten. Als je je bewuste 
gedachten voortdurend richt op negatieve dingen, dan zal je onderbewuste gehoor-
zaam die gevoelens, emoties en herinneringen produceren die jij associeert met 
dat type denken. Omdat deze gevoelens jouw werkelijkheid worden, kun je worden 
opgeslokt in een spiraal van negativiteit, van vrees en angst, waarbij je in iedere 
situatie voortdurend iets slechts zoekt. 

Stel dat je bij voorbeeld ’s nachts in je bed ligt en een geluid hoort. Als je je gedach-
ten en verbeelding hun gang laat gaan over alle verschrikkelijke dingen die kunnen 
gebeuren, dan zal je onderbewuste komen met gevoelens, emoties en herinnerin-
gen die jij in het verleden met dergelijke gedachten associeerde. Zo beschermt je 
onderbewuste jou, en bereidt je voor om in dit soort situaties te vechten of te vluch-
ten.  Als je je daarentegen richt op meer rationele en kalme gedachten, dan zullen 
die gevoelens verminderen of verdwijnen. 

Sommige mensen vinden het gemakkelijk en vanzelfsprekend om hun gedachten 
te richten op een positieve benadering van het leven. Het hangt af van het soort 
programmering dat je onderbewuste en onbewuste sinds de geboorte hebben ge-
had. Ben je bijvoorbeeld geneigd tot pessimisme of optimisme, tot negatief denken 
of positief denken, tot geluk of boosheid, of hang je er misschien ergens tussen 
in?  Als je voor jezelf probeert uit te vinden in welke richting je wordt getrokken, is 
dat het begin van je poging om je leven te gaan verbeteren. Het vermogen van je 
bewustzijn om je aandacht en gewaarwording te richten is één van de belangrijke 
vermogens die je hebt, en als je verandering wilt aanbrengen in je leven, dan moet 
je leren om meester te zijn over je aandacht. 

Hoe moet je dat aanpakken? Dat is erg eenvoudig: door een keus te maken. Je 
bepaalt je bestemming door te beslissen op welke manier je zult denken, en welke 
gedachten je toelaat in je denkvermogen.  Je kunt je denkvermogen letterlijk ge-
bruiken voor het goede en voor het slechte, voor constructieve of voor destructieve 
doeleinden.  
 
Onze gedachten vormen waarschijnlijk de enige vrijheid die we in deze wereld heb-
ben en die we echt kunnen beheersen. Een man kan lichamelijk opgesloten zijn in 
een gevangenis in volstrekt onmenselijke omstandigheden, en toch in gedachten 
volledig vrij zijn. Nelson Mandela is hier, onder vele anderen, een voorbeeld van. 
Alleen wij kunnen kiezen hoe we zullen reageren op de situaties of de omstandig-
heden waarin we in ons leven terecht komen. Denk aan een kind dat altijd al eens 
vuur heeft willen aanraken. Wanneer het eenmaal zijn vingers heeft gebrand, zal het 
dat niet nog eens doen.
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De tweede unieke taak van het bewustzijn is het vermogen om je te verbeelden wat 
niet reëel is: visualisatie

Wat gebeurt er als je je verbeelding gebruikt? Je bewustzijn kan zich letterlijk iets 
verbeelden dat volledig nieuw en uniek is, iets wat je nooit eerder fysiek hebt mee-
gemaakt. Je onderbewuste kan alleen maar versies aanbieden van herinneringen 
die het heeft opgeslagen van vroegere ervaringen. 

Het onderbewuste kan geen onderscheid maken tussen wat het bewustzijn zich 
verbeeldt en wat reëel is. Wat je dus ook maar voortbrengt met je bewuste verbeel-
ding en vervolgens onderwerp maakt van je aandacht, dat zal emoties en gevoelens 
teweegbrengen die door jou met dat beeld worden geassocieerd. 

Als je bijvoorbeeld ooit eerder hebt gedroomd over het winnen van de jackpot in 
een casino, of misschien uitkeek naar een ontmoeting met een dierbare geliefde, 
dan heb je de vreugde gevoeld die die gedachten in je hoofd veroorzaakten, ook al 
wist je vanuit intellectueel oogpunt dat het helemaal niet gebeurde op dat moment. 
Je onderbewuste ging er echter vanuit dat het wel gebeurde, en kwam daarom met 
de gevoelens en emoties die het associeerde met deze gedachten. Het is echt een 
heel bijzondere gave die we hebben. 

Visualisatie kan verbazingwekkende resultaten hebben. In een onderzoek werden 
drie groepen mensen getest op hun vermogen om bij basketbal een zuivere vrije 
worp te doen. Ze werden aan het begin en aan het eind van het experiment getest. 
Eén groep werd geïnstrueerd om twintig dagen achtereen te oefenen met de vrije 
worp. De tweede groep mocht niet trainen. De derde groep bracht twintig minuten 
per dag door met ontspanning en zich inbeelden hoe ze de vrije worpen uitvoerden. 
Ze leerden dat, als ze in hun gedachten het doel misten, de volgende keer hun worp 
zo moest aanpassen dat ze alsnog zouden scoren. De eerste groep verbeterde zijn 
score met 24 %. De tweede groep toonde begrijpelijkerwijs geen verbetering, maar

de derde groep verbeterde zijn score met een ver-
bazingwekkende 23%, bijna evenveel als de eerste 
groep. Onderschat de kracht van je bewustzijn niet. 
Nu we het hier zo over hebben: nu weten we waar-
om Tim Boyd en Vic Hao Chin, Jr. elke dag spreken 
over het brengen van theosofie naar honderdvijftig 
landen, en over het oprichten van vijftig theosofische 
scholen in vijftig jaar. Als we dit intens visualiseren, 
dan zou ons ledental de vijftigduizend leden over-
stijgen! 
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Het onderbewuste

Het onderbewuste is belast met onze recente herinneringen, en is in voortdurend 
contact met het onbewuste. Het reageert spontaan. Het is een onwillekeurige re-
actie op een stimulus, zoals je ogen dicht doen wanneer stof omlaag komt vallen, 
of schrikken als je opeens een explosie hoort. Het onderbewuste staat ook bekend 
als het ‘voorbewuste’, met gemakkelijk toegankelijke informatie. We worden ons 
alleen bewust van zulke informatie wanneer we onze aandacht erop richten. Vaak 
lopen we over straat naar huis zonder dat we aandacht hoeven te geven aan onze 
omgeving, of we rijden naar huis zonder na te denken hoe we precies moeten rijden. 
We kunnen gemakkelijk, zonder specifieke inspanning telefoonnummers onthouden 
die we vaak gebruiken. Wanneer we bezig zijn om te leren hoe we een auto moeten 
besturen, rijden we ‘bewust’: elke handeling wordt bewust gedaan, zoals het scha-
kelen in een andere versnelling, remmen, keren, enzovoort. Na enkele jaren erva-
ring rijden we echt onderbewust, ‘op de automatische piloot’. De voeten doen hun 
werk, de handen eveneens, en we zijn normaal gesproken ontspannen. Althans, 
aangenomen dat we niet in India rijden!

Toen je nog een baby was, had je bewustzijn zich nog niet voldoende ontwikkeld om 
alle informatie uit je omgeving te onderzoeken en op maat te schatten. Informatie 
bevindt zich op de achtergrond en laat het aan het onderbewuste en onbewuste 
over om de gegevens te verzamelen en te redeneren: vaststellen dat melk een bron 
van voedsel is, dat huilen je aandacht oplevert, dat knuffels van je moeder je veilig 
maken. In dit stadium zijn je onderbewuste en onbewuste hard aan het werk om 
logische patronen van associaties te vormen, zoals gewoontes, overtuigingen en 
emoties, en die helpen je om te overleven.

Je onderbewuste werkt als een computer. Het heeft een kortetermijngeheugen en 
dagelijks gebruikte programma’s. Naast het kortetermijngeheugen speelt het onder-
bewuste ook een belangrijke rol in ons dagelijkse functioneren. Het werkt hard om 
zeker te stellen dat je alles bij de hand hebt, bij het onthouden van telefoonnum-
mers, de noodzakelijke boodschappen op weg naar huis, routinematige zaken als 
bepaalde gedragingen, gewoontes en stemmingen, of om overtuigingen en waar-
den te filteren. Eén van de werkelijk geweldige dingen van het onderbewuste, waar 
we ook van moeten profiteren als we onszelf willen veranderen, is dat het orders 
aanneemt! Mensen denken vaak ten onrechte dat het onderbewuste de baas is, en 
dat je daaraan bent overgeleverd. Het is echter precies andersom. Je bewustzijn 
geeft de richting aan, of de context zo je wilt. Het onderbewuste zal alleen maar die 
emoties en gevoelens aanleveren die horen bij de dingen waar jij voortdurend aan 
denkt.

Het onbewuste 

Het onbewuste is de opslagplaats van alle herinneringen en vroegere ervaringen,
zowel wat werd onderdrukt omdat het te traumatisch was, als wat we eenvou-
digweg zijn vergeten en wat niet langer belangrijk voor ons is. Vanuit deze 
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herinneringen en ervaringen worden onze overtuigingen, gewoontes en gedragin-
gen gevormd. Het onbewuste communiceert voortdurend met ons bewustzijn via 
het onderbewuste, alles gefilterd door onze overtuigingen en gewoontes. Het com-
municeert door  onderbewuste gevoelens, emoties, verbeelding, sensaties en dro-
men. Het onbewuste is echter niet een geheugen waaruit we naar believen kunnen 
putten. Het is er, maar we kunnen herinneringen er niet naar willekeur uit trekken. 
Bepaalde psychoanalytische methodes zoals hypnose kunnen ze terugbrengen, of 
ze kunnen worden opgewekt door een specifieke gebeurtenis, zoals het beeld van 
een vertrouwde plaats of situatie, een bepaalde geur of een droom.

Voorbeeld van het onbewuste dat werd opgewekt door een droom

Laten we een voorbeeld geven van onbewust gedrag dat 
wordt opgewekt door een droom. Een student, Thakur Jaidev
Singh (een groot geleerde, denker en een sadhaka van de 
door Annie Besant gestichte Central Hindu School in Varanasi)
kreeg een stapeltje boeken van Annie Besant met een waarde 
van twintig roepies toen hij in 1907 met vlag en wimpel slaagde 
voor zijn eindexamen. Vijftig jaar later was Jaidev Singh naarstig 
op zoek naar een boek waarnaar werd verwezen bij zijn studie. 
Hij zocht ernaar in alle universiteiten waar hij had lesgegeven, 
maar kon het niet vinden. Hij schreef aan de uitgever in Londen,
maar die antwoordde dat de schrijver overleden was en dat diens 
vrouw het enige exemplaar dat ze nog had niet wilde afstaan.

Toen verscheen Annie Besant in een droom van Jaidev Singh en vertelde hem dat 
het boek deel uitmaakte van het stapeltje boeken dat ze hem had gegeven na zijn 
eindexamen. Het boek lag in een kast en Jaidev Singh had het nooit echt bekeken. 
De volgende ochtend, zodra hij opstond, keek hij in de kast en vond het boek. Zo zie 
je hoe het onderbewuste Jaidev Singh hielp om iets te krijgen waar zijn bewustzijn 
niet in slaagde.

Hoe kun je werkelijke verandering aanbrengen in je dagelijkse leven?

Als je op een diep niveau verandering wilt aanbrengen in je dagelijkse leven, zul je 
moeten werken aan de programma’s die in je onbewuste werkzaam zijn. Daar zijn 
manieren voor, te beginnen in je bewuste denken, je bewustzijn. Als je voortdurend 
meester bent van je gedachten, door direct je aandacht te richten en te visualiseren, 
kun je invloed uitoefenen op de programma’s die voortdurend in je onderbewuste 
draaien. Doe dit vaak genoeg en met genoeg emotionele energie, en het zal je on-
bewuste innerlijke systeem van voorstellingen en overtuigingen gaan her-program-
meren. Als dat gebeurt, zul je verandering in je dagelijkse leven op een heel diep 
niveau ervaren. Het is echt een ‘top-down’-benadering. Uiteindelijk is dit immers 
hoe je gewoonten, gedragingen en overtuigingen vanaf het eerste moment werden 
gecreëerd. Probeer dus op creatieve wijze visualisatie toe te passen om dat leven 
te bereiken dat je altijd al hebt gewild, en kijk hoe dat voor jou uitwerkt.

Foto: Annie Besant
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Een voorbeeld van het onbewuste dat wordt opgewekt
door een gebeurtenis of een advertentie

Het beste voorbeeld dat ik kan geven van onbewust gedrag van de jonge gene-
ratie is wanneer middelbare scholieren en studenten een advertentie zien van een 
bekend merk cola.  Een Indiase acteur komt thuis na een lange werkdag, opent zijn 
ijskast, pakt een fles van die cola en drinkt het modieus op, spelend dat zijn dorst 
geheel wordt gelest. Als de studenten deze advertentie zien, krijgen zij opeens ook 
dorst en pakken zij net zo’n fles uit de ijskast als in de advertentie. Ze weten dat het 
een koolzuurhoudende drank is: het kan de bumpers van een auto schoonmaken 
door het water en het CO2 vormende koolzuur. Daaraan is een hoeveelheid met 
cafeïne vermengde zeer bittere siroop toegevoegd én per driehonderd milliliter nog 
eens vijftig gram suiker om de bittere smaak te bestrijden. Zou jij dit ooit drinken als 
je je bewuste denkvermogen zou inzetten? Het zijn de advertenties die een indruk 
creëren en achterlaten in het onbewuste.

Problemen die volgens theosofie door het onbewuste worden geschapen 

Ook theosofie verwijst naar de problemen die door het onbewuste worden gescha-
pen. Theosofen weten dat ze nooit egoïstisch moeten zijn, maar hoe vaak doen zij 
dingen die egoïstisch zijn zonder dat ze het zelf weten? Het grote probleem is dat 
we in ons onbewuste nooit ons onderscheidingsvermogen kunnen gebruiken. Dat 
is nu juist de eerste stap in onze evolutionaire reis naar een hogere bewustzijns-
toestand. Radhaji (de vorige International President Radha Burnier) sprak eens 
over hoe belangrijk het is om bewust te blijven, ook bij meditatie. Ze zei dat je voort-
durend opmerkzaam en bewust moet blijven, en moet waarnemen wat je denkver-
mogen doet in meditatie.  Ook in meditatie moet je dus bewust blijven. 

Twee fundamentele uitdagingen voor het menselijk brein

Het is belast met een overvloed aan informatie en kennis

Meteen vanaf onze kinderjaren worden we belast met studies en examens, en de 
meeste kennis die we opdoen gebruiken we nauwelijks in het leven. Informatie uit 
kranten, informatie op internet over medische zaken en voedsel, informatie over 
films, en management, gewoonweg te veel om op te noemen. Er is zoveel informa-
tie dat we overbelast raken. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat hoe meer het 
menselijk brein belast wordt met informatie, hoe groter het gevaar is dat men in een 
depressie raakt. 

Mensen gedragen zich onbewust 

In mensen zit een onbewuste meegaandheid. Hoeveel mensen zijn werkelijk be-
wust van wat ze doen? Niemand geniet ervan te doden, tenzij hij geperverteerd 
is. Toch bestaan er mensen die ervan genieten om te doden. Waarom zouden er 
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anders zoveel moorden zijn in de wereld? Slechts weinig mensen genieten van het 
doden van een ander, maar de meerderheid die dit niet doet steunt het moorden 
toch, onbewust. Daarmee distantiëren we ons van de werkelijkheid. We raken nooit 
het onbewuste. We proberen niet om het naar de oppervlakte te brengen, te onder-
zoeken, te bekijken of te beluisteren. In deze moderne tijden luisteren we niet naar 
ons onbewuste. Er is slechts één ding dat ons helpt om het onbewuste te bereiken, 
en dat is stilte. Hoeveel stilte kunnen we creëren in ons dagelijkse leven als we ons 
niet bevinden op prachtige plaatsen als het Internationaal Theosofisch Centrum in 
Naarden of het terrein van de Theosophical Society in Adyar?

Conclusie

Ik denk dat het soort reflecties dat we op dit symposium in Naarden hebben krachti-
ge hulpmiddelen kunnen zijn om een verandering in onze waarneming aan te bren-
gen en de ongezonde toestanden van ons denken te verbeteren en te overwinnen. 
Als we ons voortdurend bewust zijn van wijsheid, kunnen we onze denkpatronen 
veranderen. Naarmate onze waarneming verandert, vermindert het aantal keren 
dat boosheid en negativiteit opkomt, net als de tijdsduur dat we boos blijven. Met 
oefening en voortdurend bewust gedrag bereiken we een staat waarin boosheid en 
negativiteit minder of niet meer in ons opkomt. Naarmate we voortgang boeken op 
dit pad, en deugden ontwikkelen bij ons handelen, spreken en denken, kunnen we 
waarnemen dat onze toestand van bewust blijven sterker wordt. Naarmate we de 
kunst van bewust blijven beter beheersen, wordt onze meditatie effectief – het zal 
geen echte moeite meer kosten, en we zullen voortgang boeken op het pad van 
evolutie tijdens dit leven. 

Als we bewust kunnen blijven, dan zal dit ons brein in staat stellen om zijn werkelijke 
functie uit te oefenen: ons te brengen naar daar waar het allemaal begon. We kun-
nen allemaal iets doen aan die onbewuste meegaandheid die woekert in de wereld 
van vandaag, en die vooral bij jongeren veel voorkomt. Er zullen hier vandaag veel 
mensen aanwezig zijn die dag in, dag uit samenleven met jonge mensen. Jullie kun-
nen vrijwel zeker die onbewuste meegaandheid waarnemen: dat tegen te gaan is de 
grootste uitdaging voor jongeren en voor de volwassenen die met hen samenleven. 
Die onbewuste meegaandheid leidt tot depressie, en dat is op zichzelf informatief. 
Tenzij we dat onderzoeken en proberen daar vanaf te komen, is er geen leiding van 
binnenuit mogelijk, want dat vormt één en al duisternis en verwarring. Ons dagelijk-
se leven in deze moderne samenleving veroorzaakt een tempel van verwarring. Als 
we in deze verwarde tempel zitten, zullen we altijd liederen van verwarring zingen, 
en halfbewust of onbewust blijven. Uit die tempel stappen, dat lijkt de enige vrijheid 
te zijn die mensen hebben om bewust te blijven, om te luisteren naar onze innerlij-
ke stem. Die innerlijke stem zal ons op de juiste manier door het leven leiden naar 
werkelijke vrede en naar voortgang op het pad van evolutie.

Vertaling: Peter Le Poole
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Vraag:  Wat vindt u dat de mensheid 
   als geheel toekomt?

Antwoord:  Volledige erkenning van gelijke rechten
   en voorrechten voor allen, 
   en zonder onderscheid van ras, kleur,
   maatschappelijke positie of geboorte.

Vraag:  Wanneer wordt die volgens u niet gegeven?

Antwoord:  Als er ook maar de geringste inbreuk wordt
   gemaakt op het recht van een ander 
   – of die ander eens mens is of een volk; 
   wanneer hem niet dezelfde 
   rechtvaardigheid, vriendelijkheid, 
   welwillendheid of barmhartigheid 
   wordt betoond die wij voor onszelf wensen.

Uit H.P. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie (1889), bladzijde 214.
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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – december 2017. 

Op 24 september en 19 november 2017 vonden de Krishnamurti Studiedagen 
plaats op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden: De mens, 
zijn bewustzijn en innerlijke transformatie. Een gezamenlijk project van het 
Internationaal Theosofisch Centrum, het Informatiecentrum Krishnamurti 
Bilthoven en de Theosofische Vereniging in Nederland.
Onderwerpen die op de eerste dag aan de orde kwamen waren de rol van de 
mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op 
aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken 
om tot transformatie te komen. De tweede studiedag stond in het teken van de 
praktische aspecten van innerlijke transformatie en meditatie. 
De kloof die er zou bestaan tussen de leringen van Krishnamurti en theosofie 
bleek heel goed te overbruggen. Geen wonder dat theosofen zoveel waarde 
hechten aan de studie en de toepassing van de leringen van Krishnamurti, om 
het pad te gaan.

Op 30 september en 1 oktober 2017 vond een internationale conferentie plaats 
in Londen over Annie Besant. De eerste dag werd voorgezeten door Muriel 
Pécastaing-Boissière uit Frankrijk, en haar nieuwe boek over Annie Besant werd 
op deze conferentie gepresenteerd. Daarover meer in onze digitale Nieuwsbrief 
en mogelijk in de volgende Theosofia. 

Foto: Ingmar de Boer tijdens de Krishnamurti studiedagen.
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B e s t u u r s t a f e l
De tweede dag werd voorgezeten door Kurt 
Leland uit de USA. Op deze conferentie waren 
veertien sprekers uit diverse landen, waaron-
der ondergetekende, met onder andere een 
presentatie van dia’s uit de archieven in Adyar 
en Amsterdam.

Van 6 tot 10 oktober 2017 verzorgde Pablo 
Sender een Silent Retreat, Seeking the True 
Self op het ITC te Naarden. Mens ken uzelf 
(misschien ook te interpreteren als: Mens ken 
uw Zelf) is de beroemde  inscriptie boven de 
ingang van het Orakel van Delphi in Grieken-
land. In vele spirituele tradities werd en wordt 
er altijd op gewezen dat de oorzaak van lijden 
en strijd het gevolg is van onze onwetendheid 
over wie we werkelijk zijn. Het verkrijgen van 
zelfkennis is echter niet makkelijk. Het vereist 
het afpellen van de vele lagen van onze valse
concepten en onze verkeerde identificaties,

en tevens het doen ontwaken van een diepere gewaarwording van onze es-
sentie. In deze stilteretraite werden ons vier meditatieve oefeningen geleerd: 
zelfonderzoek, zelfondervraging, zelfwaarneming en in zichzelf zijn. Zie ook de 
groepsfoto op de achterkant van deze uitgave.

Dit evenement sloot prachtig aan op het Mindfulness Seminar van Fernando de 
Torrijos dat werd gehouden van 23 tot 28 juni. Toch viel het aantal deelnemers 
bij beide gelegenheden nogal tegen. Dat is jammer, want juist voor wie prakti-
sche theosofie en het gaan van het Pad belangrijk zijn – en dat blijkt voor steeds 
meer leden het geval, zo blijkt uit de berichten van loges en centra – waren 
deze twee evenementen buitengewoon inspirerend. Hier werden ons unieke

Foto: Wim Leys tijdens de internationale 
conferentie in Londen.

Foto: Pablo Sender

dingen bijgebracht die we meteen kon-
den toepassen in onze eigen spirituele 
ontwikkeling.

Hopelijk zullen dergelijke evenementen
in de toekomst beter bezocht worden, 
want tenslotte behoren ze in de Neder-
landse scene niet alleen tot de meest 
betaalbare in hun soort, maar ook tot 
de kwalitatief meest hoogwaardige, 
kunnen we zonder overdrijving zeggen. 
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B e s t u u r s t a f e l
Komende activiteiten
De kerstbijeenkomst van 16 december op het ITC, met Daniël van Egmond, 
David Nieuwejaers (Roef) en het vocaal Ensemble Voce Aurora was al vóór de 
verschijningsdatum van deze Theosofia volgeboekt. U kunt zich hiervoor helaas 
niet meer aanmelden.

Op 17 maart 2018 is de TVN-voorjaarsdag Emanatie en evolutie met Hein van 
Dongen en Rico Sneller. Schrijf u snel in, want ook deze dag belooft heel bij-
zonder te worden!
  
Van 4 tot 9 augustus 2018 zal in Singapore het 11e Wereldcongres worden 
gehouden van onze Theosophical Society (Adyar) - thema: Consciousness, 
Contemplation, Commitment: The Future Is Now.
Zie voor informatie: www.ts-adyar.org/content/world-congress-2018 

Oproep
Al het werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) wordt ge-
daan door vrijwilligers, meestal leden van de vereniging. We kunnen altijd nog 
mensen gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: in de ICT (com-
putervaardigheden algemeen, Wordpress), publiciteit, marketing, secretariaat, 
facilitaire ondersteuning, voor trainingen zoals spreken in het openbaar, presen-
teren (PowerPoint), lezingen en cursussen maken en geven.
Wie iets te bieden heeft en graag de TVN wil dienen kan zich melden via:
info@theosofie.nl

Wim Leys, voorzitter TVN

volgeboekt
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Adressen Theosofische Vereniging
Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653
Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
020 420 3030 - Website: amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl 
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem 
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: arnhem@theosofie.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
E-mail assen@theosofie.nl - 0591 227920 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 
5294 NE Gemonde - E-mail: gboorn@gmail.com - 073 551 0311
Marjan Snakenborg. Meulhoek 50, 8381 BD, Vledder 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0521 851812
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
E-mail: tvndenhaag@gmail.com - 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): 
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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)
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Frans Meijer (penningmeester)

Margreet Meek-Mennega (lid)
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(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 
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t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
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NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
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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.

Foto: Annie Besant, de tweede International President, peinst over de 
stilteretraite Seeking the True Self met Pablo en Michele Sender ...


