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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

Poortman, Dubbink & Engelse
Tibetaans Boeddhisme
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland
93 bladzijden, A-4 formaat, soft cover
ISBN 9789061750383 – prijs € 4,25

Verschenen na het bezoek van de Dalai lama aan St. Michaels House en de Besant 
Hall in 1973. Deze uitgave bevat een verzameling studies van diverse auteurs over 
de volgende onderwerpen:
De Dalai lama en zijn boodschap   –   De Dalai lama als mens
Tibetaanse mystiek  –   Het levensrad van het bestaan
Het Tibetaanse Dodenboek van leven en sterven
Het pad van de boddhisattva –   Tibetologie
De brieven van de Meesters –   Erkenning van de esoterische school
De Mahatma’s over Tibet –   Het vajrayana (tantrisch) boeddhisme
De zeven menselijke beginselen.

Mary Craig
Kundun – A Biography of the Family of the Dalai Lama 
Washington, Counterpoint, 1997
392 bladzijden, paperback
ISBN 1887178910 – prijs € 10,00

Een verhaal over Tibet, verteld door de familieleden van de Dalai lama, die veel 
hebben opgeofferd om het lijden van het Tibetaanse volk te verzachten. Het boek 
begint bij de dood van de vorige Dalai lama, het vinden van de huidige, en alles 
wat daarop volgde, zoals de bezetting door China, de vlucht en verbanning van 
duizenden Tibetanen en de geweldloze strijd van de Dalai lama voor vrijheid van 
zijn land en volk.

H.H. the Dalai lama
The Opening of the Wisdom-Eye 
Theosophical Publishing House, Adyar
176 bladzijden, 4e druk, paperback
ISBN 9788170591245 – prijs € 12,50

The Opening of the Wisdom-Eye – And the History of the Advancement of 
Buddhadharma in Tibet door de veertiende Dalai lama. Dit belangrijke boek van 
de huidige Dalai Lama geeft een authentieke uiteenzetting over het Tibetaanse 
boeddhisme. De hoop is dat dit boek tot een groter begrip van en voor de Tibetaanse 
cultuur zal leiden. Het boek wordt ingeleid door een kort verslag van de verspreiding 
van het boeddhisme in Tibet, ook door de Dalai lama geschreven. Het hele gebied 
van boeddhistische leringen zoals die in Tibet worden gepraktiseerd wordt met grote 
helderheid uitgelegd, op een beknopte, goed te volgen manier.
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De keuze om te veranderen
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in The Theosophist 
met als titel The Choice of Change.

Als we ons spiritueel inspannen of een spiritueel pad bewandelen, streven we naar 
een verandering van onze innerlijke aard. Behalve wanneer we uiterst onrealistisch 
tewerk zouden gaan brengt dit noodzakelijkerwijs keuzes met zich mee. Het gaat niet 
om een simpel  ‘Ik wou dat het anders was’, waardoor bewustzijnsverandering in één 
klap zou kunnen plaatsvinden omdat we als het ware naar het juiste tv-programma 
kijken. Integendeel, we zouden kunnen denken in termen van verandering, en hoe we 
met dit proces kunnen omgaan. 

In de soefi-traditie bestaan veel verhalen over een groot 
archetypisch Meester. Zijn naam is Khidr, of Al Khidr.
Hij wordt soms omschreven als ‘de groene man’, omdat 
zijn kleren groen werden afgebeeld, als symbool van 
frisheid van kennis, ‘getrokken uit de levende krachten 
van het leven’. Men zegt wel dat hij de leraar van de 
profeet Mozes is geweest. 

In de islam stond Mozes hoog aangeschreven en was  
hij bekend als één van de grote profeten en leraren. Als 
hij sprak hadden veel mensen spirituele ervaringen op 
grond van zijn lezingen. Soms zeiden mensen tegen 
hem dingen als ‘Jij weet veel, maar er is iemand die 
meer weet dan jij. Zijn naam is Khidr’. Mozes ging op 
zoek naar deze man, en toen ze elkaar uiteindelijk 
ontmoetten, zei hij tegen hem ‘Met jou zou ik willen

studeren’. Khidr antwoordde: ‘Dat is goed, alleen denk ik niet dat je het geduld zou 
hebben voor mijn manier van onderricht, vooral omdat je niet in staat zult zijn het te 
begrijpen.’ Mozes zei: ‘Ik beloof je, ik zal geduld betrachten, ik zal mijn lessen leren’. 
Zo begonnen ze samen te reizen. 
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Het verhaal gaat dat er drie dingen gebeurden. Eerst liepen ze langs een rivier en 
wilden naar de andere oever. Er waren vissers die Khidr herkenden en tegen de twee 
mannen zeiden: ‘Stap in onze boot, we zullen geen vergoeding vragen’. Toen ze 
eenmaal aan boord waren, pakte Khidr een bijl en sloeg een gat in de bodem van de 
boot. Mozes zei tegen hem: ‘Hè? Betaal je op deze manier voor vriendelijkheid? Dit 
kan niet! Wat ben je aan het doen?’. Khidr antwoordde ‘Ik zei toch dat je geen geduld 
met me zou hebben?’. Daarop antwoordde Mozes: ‘Het spijt me, ik zal me er niet 
meer mee bemoeien’. Toen de boot was gezonken trokken ze verder. 

Daarna kwamen ze een jongen tegen die met andere jongens aan het spelen was. 
Khidr ging naar de jongen toe en doodde hem.  Uiteraard protesteerde Mozes tegen 
wat een moord leek, werd hij weer herinnerd aan zijn ongeduld, en verontschuldigde 
zich nogmaals. 

Bij de derde gebeurtenis kwamen zij na een lange reis aan in een dorp. In dit deel van 
de wereld was het de gewoonte om vreemdelingen nooit weg te sturen, maar gastvrij 
te onthalen, maar in dit dorp gebeurde dat niet. De reactie van Khidr was dat hij een 
afbrokkelende muur in het dorp opnieuw begon op te bouwen. Weer protesteerde 
Mozes: ‘Ze gaven ons niet eens een kruimel te eten, en jij repareert die muur. Je kon 
daar op zijn minst voor worden betaald!’. Khidr antwoordde: ‘Dit was dus je laatste 
kans…’.

Daarna zette Khidr het volgende uiteen: ‘Toen we bij de vissers waren, sloeg ik een 
gat in de bodem van de boot, omdat er een krijgsheer in aantocht was. Hij zou de 
boten en de vissers opeisen, waarna die zouden zijn omgekomen in de strijd. Jij kon 
dat echter niet zien. De jongen die ik vervolgens doodde behoorde tot een vrome 
en rechtschapen familie, maar was opstandig en ongehoorzaam. Ik doodde hem 
opdat God de familie een andere zoon zou geven die rechtschapener is. In het laatste 
geval herbouwde ik een muur. Daaronder ligt namelijk een grote schat die daar is 
achtergelaten door een man die is overleden. Ik herbouwde de muur zodat de schat 
veilig zou zijn voor zijn zoons die nu wezen zijn, tot het moment dat zij volwassen zijn 
en erover kunnen beschikken’. Met die woorden scheidden zich de wegen van Khidr 
en Mozes.

Als we het verhaal echt letterlijk willen nemen, is elk van de motieven van Khidr volgens 
onze ethiek en moraal twijfelachtig. In de soefi-traditie, en dat geldt ook voor theosofie 
en andere tradities, worden dergelijke verhalen echter verteld om het bewustzijn op 
andere manieren te openen. Men zegt dat er zeven niveaus zijn waarop zij kunnen 
worden geïnterpreteerd. Eén daarvan is het letterlijke en moralistische niveau, en dat 
is ook het niveau waar de meeste mensen blijven steken. Er zijn echter ook andere 
manieren om naar dit verhaal te kijken. 

De boot: een krijgsheer zou die opeisen en met manschappen en al gebruiken voor 
oorlogsvoering. In sommige tradities bestaat het idee van ahimsa (Ganesha: het niet 
berokkenen van leed). De bedoeling was hier dus om datgene te vernietigen wat 
door de krijgsheer zou worden gebruikt voor geweldpleging. Als we zaken vanuit 
een innerlijk perspectief beschouwen, dan kunnen we ons afvragen wat in ons 
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ontevredenheid, oorlogen en controverses oproept. We ontdekken dan dat het kleine 
ego, het lagere denkvermogen, hier de koning is. 

Als we de gewelddadige uitdrukking willen neutraliseren van die valse heerser die 
alles in ons tot een slecht einde brengt, welk gereedschap zouden we dan kunnen 
gebruiken zolang ons bewustzijn tekortschiet? In de oosterse traditie spreekt men 
over organen van kennis en organen van handelen. Er zijn vijf organen of zintuigen 
van kennis. We leren de wereld kennen door aanraken, zien, horen, proeven, 
enzovoort. Er zijn ook vijf organen van handelen: de handen en voeten, de ogen, de 
oren, de tong, en de geslachtsorganen; daarmee handelen we in de wereld. Dit is een 
mogelijke manier van interpretatie. 

Dan de jongen die gedood wordt: dit concept 
is moeilijker te begrijpen, want hoe kunnen 
we zo’n daad rechtvaardigen? Als we het 
bekijken als het nemen van het leven van een
jong menselijk wezen, dan kunnen we dat 
inderdaad niet. In De Stem van de Stilte staan 
veel scherpe formuleringen. Eentje die vaak 
wordt geciteerd is The mind is the great slayer 
of the Real, of Het denken is de machtige 
verdelger van het Werkelijke (Drie Wegen, 
één Pad, bladzijde 35). Het lagere, onrijpe en 
onontwikkelde denkniveau weerhoudt ons ervan 
om de werkelijkheid te ervaren; het is voortdurend 
bezig om het werkelijke de kop in te drukken 
door een continue stroom op te werpen van 
gedachten, beelden en alles wat daarbij komt. De 
Stem vervolgt met: Laat de discipel de verdelger 
verdelgen. Weer zijn er allerlei mogelijkheden 
voor interpretatie van iets dat duidelijk niet 
letterlijk genomen moet worden. 

Vervolgens het herbouwen van de muur om de 
schat te beschermen voor de ouderloze jongens,

zodat zij die als zij meerderjarig worden zullen vinden om te gebruiken. Het basisidee 
is dat de vader en de zonen gescheiden waren toen de vader stierf. Het verhaal over 
zonen die in deze wereld wezen worden, afgesneden van hun vader, is hetzelfde als 
het bijbelse verhaal over de verloren zoon dat we in alle wereldlijke tradities vinden. 
De zoon verlaat het huis van zijn vader en neemt diens vermogen met zich mee, 
verkwist het, reist naar een ver land, komt uiteindelijk tot inzicht en keert terug naar 
huis. Het herstellen van de muur door Khidr is vergelijkbaar met het werk van de 
Groten der Aarde, om één van de bouwers te worden van de muur die de mensheid 
bescherming zal bieden totdat het denkvermogen tot rijpheid komt.  

Er is een vertelling over Khidr met als titel Toen de wateren veranderden. In dat verhaal 
verscheen Khidr en kondigde aan dat spoedig de tijd aan zou breken dat de wateren 
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van de aarde veranderd zouden worden. Op dat moment zou iedereen die van het 
nieuwe water dronk krankzinnig worden; alleen degenen die het oorspronkelijke water 
hadden bewaard zouden geestelijk gezond blijven. Het verhaal zegt dat er maar één 
persoon in de hele wereld was die luisterde: hij hield wat water apart. De dag brak 
aan dat hij waarnam dat de rivieren droog vielen en de beekjes ophielden te stromen. 
Hij ging naar zijn toevluchtsoord en wachtte. Binnen een bepaalde tijd begonnen de 
nieuwe wateren te vloeien.

Na een tijdje verliet de man de plek waar hij woonde en ging naar de andere mensen 
toe. Toen hij bij hen aankwam, zag hij dat zij zich niet normaal gedroegen; hij dacht 
dat ze krankzinnig waren geworden. Toen hij met hen sprak en poogde te beschrijven 
hoe zij waren afgeweken van het werkelijke dat hem zo duidelijk was, keken zij hem 
bevreemd aan.  Sommigen werden zelfs boos. Zij konden niet begrijpen waar hij het 
over had, en dachten juist dat hij degene was die krankzinnig klonk. Zij kwamen tot de 
conclusie dat hij buiten zinnen was geraakt. 

Elke dag ging de man terug naar zijn eigen plek en haalde wat water uit zijn voorraad, 
totdat het hem op een gegeven moment teveel werd om eenzaam en anders dan 
de anderen te zijn. Hij bedacht dat het beter was om door anderen geaccepteerd te 
worden en deel uit te maken van de groep, dan om de pijn te ervaren de enige te zijn 
die de dingen anders zag. Hij nam dus een slok van hún water en dacht niet meer 
aan zijn eigen ‘veilige ’watervoorraad en zijn eigen werkelijkheid: hij werd één met de 
anderen. 

Dit verhaal speelt op verschillende niveaus. Op één niveau zijn we voortdurend 
bezig in dit proces omdat we nu éénmaal in deze wereld zijn geboren. Een kind is 
nog niet gewend aan de visie van de mensen om zich heen. Hij ziet de dingen nog 
heel anders, maar geleidelijk begint hij, net zoals wij, de wateren van de wereld te 
drinken. Met elke volgende slok voldoet hij meer aan de norm, raakt gewend en 
aanvaardt de verschillende identiteiten die hem door familie, geloof en geboorteland 
worden toebedeeld, totdat hij deze op een zeker moment accepteert als feiten en als 
werkelijkheid. 

In de vroege stadia hebben wij dit proces nog niet onder controle. Als peuters en 
kinderen hebben we nog niet het vermogen om betrouwbare keuzes te maken. Op een 
zeker moment, niet noodzakelijkerwijs in ieders leven, maar op een bepaald moment 
in onze innerlijke ontwikkeling gaan we dingen op een andere wijze waarnemen. 
Nieuwe gezichtsvelden beginnen zich te openen, ook al is dat maar heel even. We 
worden ons bewust van iets diepers achter de sluier die we gewoonlijk ‘normaal’ 
zijn gaan noemen. Naarmate dergelijke gezichtsvelden in ons opdoemen staan deze 
ervaringen in sterk contrast met de ‘normale’ wereld waarin we leven, en vaak voelt 
dat ongemakkelijk. 

Voor iemand die zich in deze situatie bevindt is het meestal veel makkelijker om 
hetzelfde water als de andere mensen te drinken, omdat het gedrag dat overeenstemt 
met een werkelijke perceptie van het leven in zo’n scherp contrast staat tot gedrag dat 
in onze normale levens wordt geaccepteerd. We zouden gegarandeerd uiteindelijk 



                 Theosofia - Jaargang 119 - nr. 4 - december 2018                                                     149

een probleem worden in deze wereld. Dit zijn keuzes die we op een bepaald niveau 
van bewustzijn maken. Als we echter helemaal oprecht zijn, dan is een echte keuze 
niet mogelijk zonder enige innerlijke ontvouwing van bewustzijn. 

We kunnen soms misschien wel denken dat we keuzes maken, maar het brengt vaak 
niet veel verandering met zich mee: het is net of je een stoel in een kamer pakt 
en hem in dezelfde kamer op een andere plek neerzet. Als je het meubilair in je 
denkvermogen of bewustzijn anders neerzet, dan is dat nog geen transformatie. Er 
was eens een lid van de Theosophical Society (TS), één van de grote psychologen 
van de twintigste eeuw, William James, auteur van De varianten van religieuze 
ervaring en vele andere werken. Hij zei: Veel mensen veronderstellen dat ze denken, 
terwijl ze alleen maar hun vooroordelen herschikken.  Dit gebeurt dus noodzakelijker-
wijs bij een nog niet ontwikkeld bewustzijn. 

In de Proloog van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky (HPB), bespreekt zij de drie 
fundamentele grondstellingen. Deze zijn breed en transcendent. Eén ervan beschouwt 
het Absolute, de ander gaat over cycli (zoals reïncarnatie, dag en nacht enzovoort; die 
zijn onbetwistbaar). De derde grondstelling gaat in op wat er met ons gebeurt tijdens 
deze menselijke pelgrimstocht. Zij beschrijft het als de verplichte pelgrimstocht van 
de ziel. 

De ziel incarneert in de stof en neemt noodzakelijkerwijs deel aan een aantal 
ervaringen totdat uiteindelijk het punt bereikt wordt dat het bewustzijn ontwaakt. 
HPB beschrijft de twee fasen van dit proces van ontwaken. Ze zegt dat het eerste 
plaatsvindt als een ‘natuurlijke impuls’.  De eerste manier waarop de ziel begint zijn 
capaciteiten te ontwikkelen komt door een aanzet van, of wordt aangedreven door de 
natuur. Het is puur een reactie en geen echte respons: we worden aangedreven door 
verschillende natuurschokken die ons voortdurend beïnvloeden. Zo begint onze groei 
door instinct, en beginnen we vermogens te ontwikkelen om natuurkrachten te richten 
en te kanaliseren, bijvoorbeeld om onszelf te beschermen tegen kou of hitte.

Dan komt een heel ander stadium. HPB beschrijft hoe 
de ziel zich dan ontvouwt door zelf teweeggebrachte 
en zelf bedachte krachtsinspanningen (zie I. Hoskins, 
Grondslagen van esoterische filosofie, UTVN, bladzijde 
27). We gaan de fase van ontvouwing in waar we eindelijk 
echte, authentieke keuzes kunnen maken: we zijn niet 
langer reactief, maar responsief. 

Het idee van vrijheid heeft verschillende betekenissen. 
Voor veel mensen betekent het vrij zijn van iets: bevrijd 
van de heerschappij van dictators, van opgelegde 
wetten, van de verplichtingen van de maatschappij, van 
de aandrang van de natuur, enzovoort. Een algemeen 
geldende gedachte over wat het betekent om vrij te zijn 
is niet opgeslokt te worden door invloeden van buiten.
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Op meerdere manieren is dit een stadium waar we noodzakelijkerwijs doorheen 
moeten, net zoals wat ouders ‘the terrible twos’ of ‘de verschrikkelijke tweeën’ 
noemen, wanneer het favoriete woord van tweejarige kinderen ‘Nee!’ wordt. Dit ‘nee’ 
van de tweejarige, of de rebellie van de tiener: het zijn allemaal reacties. Het tot 
stand brengen van een eigen identiteit en individualiteit vindt plaats in oppositie tegen 
andere krachten - in dit geval ouders en hun regels. Dat is één benaderingswijze. 

Naarmate mensen betrokken raken bij de ontvouwing van een dieper en spiritueler 
bewustzijn, begint echter een andere visie te dagen. Als we kijken naar de levens van 
grootheden als Boeddha, Jezus, Mohammed, Lao Tse, Confucius, Plato, Pythagoras 
en Quetzalcoatl, dan zie je in de termen van vrijheid waaraan zij uiting gaven dat het 
niet gaat om het vrij zijn ‘van’ iets. Bij allemaal zie je dat het verdiepte bewustzijn 
waardevol is omdat het álles binnen het bereik omvat, niet alleen vreugde, maar ook 
de subtiliteit, de zorgen en het verdriet. 

De Groten der Aarde brachten hun tijd grotendeels door met pogingen om aan ons 
de manieren over te brengen waarop we ons kunnen ontwikkelen. Dat houdt altijd in 
dat we ons niet tegen elkaar beschermen, of ons ver houden van de levensstroom 
om ons heen, maar dat we die juist meer omarmen. Vaak stierven zij uiteindelijk voor 
wat zij probeerden over te brengen om het lijden van mensen als wij te verlichten. We 
kunnen vrijheid op verschillende niveaus ervaren en begrijpen. In veel opzichten is 
het een keuze die we maken om vrij te zijn. 

In boeddhistische leringen staat iets waar HPB veel over sprak. Vaak lijkt het een 
beetje abstract, bijvoorbeeld de twaalf nidâna’s of schakels, onderling afhankelijke 
verbanden die ons doen belanden in de cyclus van samsara, de kringloop van 
geboorten of onverlicht cyclisch bestaan. Het zijn twaalf specifieke stadia die ons 
bewustzijn aan ‘het wiel’, of levensrad binden: een uiterst nuttig psychologisch 
hulpmiddel dat ‘het wiel van het leven’ of ‘bhava chakra’ heet. In de afbeelding wordt 
het wiel vastgehouden door de poten en klauwen van de Heer van de Dood, yama 
(noot redactie: zie de afbeelding op bladzijde 154 bij het artikel Het levensrad door 
Dr. J.H. Dubbink).

Op het wiel staan afbeeldingen die te maken hebben met bewustzijnsprocessen. In 
het centrum van de cirkel wordt de worteloorzaak van onze ervaringen afgebeeld 
door drie symbolen: het varken, de slang, en een bepaalde vogel. Die staan voor 
onwetendheid, gehechtheid en aversie. Elk houdt de staart van degene vóór hem 
vast, en zo wordt een cirkel gevormd. De fundamentele onwetendheid die op dit wiel 
wordt afgebeeld verwijst niet naar een gebrek aan gebruikelijke kennis, maar naar het 
feit dat we alles wat we denken te weten, op een verkeerde manier zien. 

Het voorbeeld dat vaak wordt gebruikt om een dergelijke onwetendheid te beschrijven 
gaat over iemand die in de schemering buiten loopt en denkt een slang voor zich midden 
op de weg te zien. Hij reageert met een stoot adrenaline en met angstgevoelens, klaar 
om te vluchten of aan te vallen. Naarmate de persoon echter dichterbij komt, ziet hij 
dat wat hij voor een slang hield in werkelijkheid een opgerold stuk touw is. 
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Dan verdwijnt direct iedere reactie, want nu heeft hij de werkelijkheid van het touw 
waargenomen. Dit voorbeeld van de slang en het touw (the snake and the rope) 
illustreert onze fundamentele onwetendheid: niet zozeer dat we niets weten, maar dat 
we weten op een verkeerde manier. 

Om de drie centrale symbolen in het midden van het levensrad heen staat een ander 
wiel waar naar men zegt karma wordt gemaakt. Het heeft zes onderverdelingen die 
verschillende rijken van zijn voorstellen. In de boeddhistische kosmologie worden hier 
hellewezens, hongerige geesten, dieren, mensen, en twee godenrijken afgebeeld. 

Dan komen we bij de buitenste ring van de cirkel, twaalf onderling afhankelijke schakels 
die onze voortdurende herhaling van de kringloop van het bestaan afbeelden. De eerste 
en zevende schakel in dit wiel vormen de stadia waar we de mogelijkheid hebben om 
te kiezen om deze zich steeds herhalende cyclus van geboorte, ouderdom, dood en 
wedergeboorte te onderbreken. In de eerste schakel staat een blinde oude vrouw met 
een stok: een weergave van onze onwetendheid. Hier ligt de ene mogelijkheid voor 
verandering: het waarnemen van de werkelijkheid kan de kringloop doorbreken. 

Daarna volgen op het buitenste wiel de karmische formaties, menselijk bewustzijn, 
en andere symbolen die de manieren uitbeelden waarop bewustzijn, gehuld in 
onwetendheid, wordt voortgedreven langs het wiel van samsara, totdat we dan bij de 
zevende schakel komen. 

De zevende nidâna wordt omschreven als gevoelen of perceptie, vanuit het idee dat 
we hier de tweevoudige aard van ons universum waarnemen. Het beeld dat wordt 
gebruikt is dat van een man met een pijl in één van zijn ogen. De mens neemt de 
tweevoudige aard van de wereld en het ontstaan van de twee innerlijke krachten van 
aantrekking en afstoting waar. De man die door zijn wond niet goed kan zien is dus 
het andere punt, de zevende schakel waar verandering mogelijk is. 

In het boek De idylle van de Witte Lotus door Mabel 
Collins, staat op bladzijde 106 de eerste van de drie grote 
principes of waarheden: De ziel van de mens is onsterfelijk 
en haar toekomst is de toekomst van iets waarvan groei 
en pracht onbegrensd zijn. Wij zijn grenzeloos, hoezeer 
we dat ook zouden willen ontkennen. De derde van 
deze waarheden spreekt over de redenen waarom we 
al dan niet een zekere mate van die grenzeloze natuur 
ervaren: Elk mens is zijn eigen absolute wetgever, de 
schenker van glorie of ondergang aan zichzelf; degene 
die beslist over zijn leven, zijn beloning, zijn bestraffing. 
Hier gaat een bepaalde mate van verantwoordelijkheid 
mee gepaard. Het doel van ons proces van kennis 
vergaren kan worden omschreven als de voorbereiding 
op een specifiek moment dat we ofwel zullen zien, ofwel 
zullen missen. Het is een moment dat zich voortdurend 
voordoet en dat we iedere keer missen. 
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Er is een gedicht van J. Krishnamurti als nawoord bij Aan de Voeten van de Meester, 
het boekje dat hij schreef toen hij veertien jaar was (Drie Wegen, één Pad, bladzijde 
223). Het is een prachtige beschrijving van het proces van bewustwording, afgestemd 
op deze momenten, op deze openingen voor de keuze tot verandering.  

Wachtend op het Woord van de Meester,
Uitziend naar het Verborgen Licht;
Luisterend om zijn bevelen op te vangen
In het heetst van de strijd;

Zijn kleinste teken ziend
Over de hoofden van het gewoel;
Zijn zwakste fluistering horend
Boven het luidste aardse gezang.

Toen ik jong was deed ik veel aan sport. Ik speelde Amerikaans voetbal als verdediger 
(quarterback), en er moest veel worden getraind. Daags voor de wedstrijd gingen 
de coaches de tegenstander observeren om te zien wat die deed, om een tactiek te 
ontdekken die ons team tegen hen zou kunnen gebruiken. Als verdediger was het een 
deel van mijn training om, elke keer dat we speelden, te kijken hoe het andere team 
opgesteld stond. Telkens als onze coaches verslag over de tegenstander uitbrachten, 
wezen zij erop dat er unieke kansen ontstonden op het moment dat die zich op een 
bepaalde manier formeerde. Waar het om ging was dat ik de situatie zou herkennen 
als die zich voordeed. Stel je voor: middenin het spel, wanneer je doodmoe bent 
en spelers je van alle kanten dreunen hebben uitgedeeld, op dat moment kijk je uit 
over de opstelling van de tegenstander, en opeens zie je daar die kans waarop je je 
voorbereid hebt. Op dat moment geven je voorbereidingen, het denken, de training 
en het alert aanwezig zijn in het moment jou de mogelijkheid om te zien, de keuze te 
maken om verandering te brengen en het spel te veranderen door je teamgenoten 
een signaal te geven. Dit is vergelijkbaar met de interne paraatheid die Krishnamurti 
in het bovenstaande gedicht beschrijft.

In sommige tradities bestaat de visie dat alle gedachten en handelingen in het leven 
in deze wereld slechts voorbereidingen zijn voor een bepaald moment: het moment 
dat we sterven. Dan gebeurt er iets unieks. Het komt erop neer dat dan één voor één 
de zintuigen wegvallen die ons verbinden met de wereld: het zicht houdt op, reuk, 
smaak, tast. We richten ons steeds meer naar binnen, en de energieën haasten zich 
steeds minder naar buiten.  Het is een geleidelijke afname, alsof een wuivende wind 
ons langzaam wegvaagt. In sommige spirituele tradities doet zich, naar men zegt, een 
bijzonder moment voor wanneer het ‘heldere licht’ opeens verschijnt. Of ons denken 
op dat moment wel of niet onrustig is door gehechtheden en verlangens die we in 
ons leven koesterden, dat alles zal bepalen of we in staat zijn om het aanbreken van 
dat licht te zien, wanneer het zich voordoet. Als de inspanningen tijdens ons leven 
ons hebben voorbereid om te zien, dan kunnen we ervoor kiezen om dit onmetelijke 
bewustzijn in volle diepte te ervaren.
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De voorbereidingen die we doen voor deze ontvouwing, die zich overigens niet pas 
bij onze laatste adem hoeft voor te doen, worden volbracht door talrijke kleine keuzes, 
en die enkele grotere, zoals die zich in ieders leven voordoen. Het is het gereedschap 
dat we kunnen gebruiken om ons tot verandering of transformatie voort te stuwen. Het 
leven in de wereld van vandaag de dag, met alle krachtige eisen en problemen, maakt 
dat de behoefte aan getransformeerde individuen nooit groter is geweest. 

Voor hen die deelnemen aan wat het spirituele pad genoemd kan worden bestaat 
een bepaalde verantwoordelijkheid. We zijn hier om een speciaal soort bewustzijn te 
ontwikkelen. Dat opent de mogelijkheid om dit grotere leven tot uitdrukking te brengen 
waarbinnen wij ons bevinden, waarin we leven en ons bewegen. Sta toe dat dat zich 
door ons uitdrukt. We hoeven geen plan en antwoord te hebben. Het is onze taak om 
beschikbaar te zijn, om de opening waar te nemen, om klaar te staan en dit grotere 
leven te omarmen. Dit alles komt door de keuzes die we ieder moment weer maken.  

Uit: The Theosophist, november 2016 
Vertaling: Peter Le Poole
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Dit artikel is een geredigeerde versie van Het Levensrad door J.H. Dubbink, uit 
Tibetaans boeddhisme, UTVN 1975. De tekst  sluit aan bij het voorgaande artikel 
van Tim Boyd.

De hiernaast afgebeelde plaat stelt het ‘levensrad’ voor zoals dat in Tibet veel werd 
afgebeeld. Ook iemand die niet kan lezen kan er de hoofdzaken van het boeddhisme 
in terugvinden, in sprekende figuren.

Het hele rad wordt vastgehouden en aangevreten 
door een demon of een grimmige god, namelijk de 
tijd ofwel de dood. Niets blijft, er is geen eeuwige 
god en geen schepper, maar slechts dynamische 
verandering. Er is vernietiging door een grimmige 
kracht voor diegene die zich aan het verleden 
vastklampt; er is verlossing voor hem of haar die met 
het spel van eeuwige verandering wil meespelen en 
ervaart dat ook deze verandering ‘niets’ is.

Het centrum van het levensrad 
In het midden, in de naaf van het rad, zijn drie dieren afgebeeld die de ‘motor’ 
aangeven. Zij beelden ‘verdwazing of verblinding’, ‘begeerte’ en ‘afkeer en haat’ uit. 
Dit zijn drie factoren die steeds samengaan, zoals enig zelfonderzoek zou kunnen 
aantonen.

De buitenrand van het levensrad met de twaalf stadia
De afbeeldingen in de velg van het rad beelden de weg uit die iedereen gaat. 
Voortgang brengt onvermijdelijk elk gedeelte van de velg in aanraking met de 
weg. De tekeningen verbeelden de leer van de twaalf onderling geconditioneerde 
factoren die elkaar onvermijdelijk opvolgen, de één na de ander, en die de stadia op 
de levensweg zijn.

Het levensrad
J.H. Dubbink
Dr. J.H. Dubbink (1910-2001) was classicus
en docent geschiedenis van de Russische wijs-
begeerte aan de Gemeentelijke Universiteit
van Amsterdam. 
Van 1966 tot 1975 was hij ‘onze’ bijzonder 
hoogleraar ‘Metafysica in de geest van de 
theosofie’ aan de universiteit van Leiden. 

12               1

7                6

11                                              2

8                                                5

9                                                            4

10                                                           3
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1
Bovenaan, rechts van het midden, staat een blinde vrouw, oftewel ‘onwetendheid’. 
Dit is de blinde drang tot leven, en leven is energie. 

2
Dan komt de pottenbakker, een verbeelding van het vormen van samskara’s, 
karma-factoren, of de vormende krachten van ‘karma’. 

3
De voorgaande factoren conditioneren het volgende stadium van bewustzijn, 
afgebeeld als een aap die de karmische formaties na-aapt, of vorm geeft. 

4
De afbeelding van twee mannen in een boot. Ons levensbootje wordt bestuurd door 
‘nâma-rupa’ en ‘rupa’. De term uit het Sanskriet ‘nâma’ betekent ‘naam, woord, 
symbool’, en de term ‘rupa’ betekent ‘materiële vorm en materiële kracht’. Denken 
voltrekt zich in woorden en symbolen, heeft slechts te maken met ‘materie’ en kan 
niet verder reiken. 

5
De eerste vier stadia conditioneren het huis met de zes vensters. Hiermee wordt het 
hele organisme aangeduid waardoor de mens kennis krijgt van de wereld, namelijk 
de vijf zintuigen, en als zesde ‘mind’ of denkvermogen (‘manas’ in het Sanskriet). 
Dit is het centrale regelings-, besturings- en het genietend orgaan van de mens. 
In De Stem van de Stilte (Drie Wegen, één Pad, UTVN, bladzijde 35) wordt dit ‘de 
koning of rajah van de zinnen’ genoemd. 

6
Dit geheel organiseert een echt contact met de ‘wereld’, afgebeeld als twee geliefden 
die elkaars ziel en lichaam gaan ontdekken. 

7
Het resultaat is niet een staat van geluk, maar een pijnlijke verwonding: de man met 
een pijl in het oog. Dit geeft het gevoel in het algemeen aan.

De nummers 3 tot en met 7 kan men beschouwen als een effect van de factoren 
van 1 onwetendheid en de 2 vormende krachten. De volgende stadia zijn het gevolg 
daarvan.

8
Het begrip is ‘trishnâ’ of ‘dorst’ wordt afgebeeld door een drinker die door een vrouw 
wordt bediend. De levensdrang zal uiteindelijk leiden tot de strijd om het bestaan, 
die zich zal afspelen tussen de stadia 11 geboorte en 12 dood. 

9
‘Dorst’ leidt tot de volgende toestand: het ‘hangen’, of het binnenhalen van de (al 
dan niet gewenste) vruchten. We zien hier een man die de oogst binnenhaalt en de 
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vruchten van een boom plukt. Het gaat hier om verlangen naar de vruchten van alle 
voorgaande stadia die immers geconditioneerd zijn door dezelfde krachten die de 
nummers 4 en 5 aanleiding gaven tot het vormen van de ‘persoonlijkheid’. Dit leidt 
tot de vorming van het embryo voor een nieuwe geboorte. 

10, 11 en 12
Dit is afgebeeld in 10 de coïtus en de karmische effecten zijn dan 11 geboorte en 
12 dood, de afbeelding waar een lijk wordt weggedragen. 

Zo is dus niets opgelost: de ontelbare niet vervulde verlangens zijn blijven bestaan, 
nieuwe karmische krachten zijn in werking gesteld, en de kringloop begint opnieuw …

De zes vakken
De sectoren binnen de velg van het rad tonen de zes gebieden waarin een ‘geboorte’, 
een ‘worden-in’ kan plaatsvinden.

Midden boven bevindt zich het gebied van de zogenaamde ‘goden’. Deze wezens 
beleven lange tijden van groot geluk en veel genot, maar (net als alle ‘samsâra’, 
ofwel net als alles wat in de kringloop wordt meegevoerd) wordt ook dit stadium 
door de tijd aangetast en door de dood beëindigd. Avalokiteshvara verschijnt hier 
met het hemelse muziekinstrument om de ‘goden’ (of ‘deva’s’ in het Sanskriet) te 
wekken tot meer inzicht en harmonie met het onvergankelijke. Al staat dat niet in de 
figuur weergegeven: deze ‘goden’ zijn in zekere zin de mindere van de mens, want 
slecht de mens kan tot ‘nirvâna’ komen; de goden zijn niet bij machte om zich daar 
een idee van te vormen, laat staan ernaar op weg te gaan. Via woordloze muziek 
wordt hun gewezen op iets anders dan het eigen geluk.

Aan de onderkant, recht onder de ‘hemel’ van de goden, is de ‘hel’ afgebeeld, met 
waarlijk helse taferelen. Ongetwijfeld zullen eenvoudig denkende mensen gemeend 
hebben dat dit werkelijke pijnigingen waren, net zoals men dat in het westen lange 
tijd dacht. Zij die wat dieper nadachten begrepen echter dat deze ‘pijnigingen’ 
geen straffen waren door vertoornde demonen, en dat deze ook niet door een 
strenge rechter werden opgelegd, maar dat het hier ging om de gevolgen van de 
eigen daden en de kwellingen van het geweten. Avalokiteshvara komt hier met 
een spiegel naar voren: de hellebewoner ziet zichzelf zoals hij is en wordt terecht 
geconfronteerd met zijn eigen donkere, gemene ‘zelf’. Dit kan leiden tot een zekere 
vorm van aanvaarding en rijping en: ook deze ‘hel’ is niet eeuwig!

Bovenaan, links van de ‘goden’ bevindt zich de wereld van de mens. Hier heerst 
zelfbewustzijn en doelgerichte werkzaamheid. Hier verschijnt Avalokiteshvara als 
de historische boeddha Sakyamuni om het pad naar verlichting te wijzen, het enige 
‘doel’ voor de mens dat waard is om nagestreefd te worden.

Recht tegenover de mens, rechtsonder, is de wereld van de onverzadigbare 
‘geesten’, ‘preta’ in het Sanskriet (Ganesha: geest van een afgestorvene die 
door begeerte nog aard gebonden is). Men beweert wel dat tot deze klasse de 
‘geesten’ van vele spiritistische séances behoren. Een andere verklaring is dat dit 
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de onderdrukte, nooit tot vervulling geraakte menselijke begeerten zijn, gefrustreerd 
door een ‘taboe’. Op deze plek verschijnt Avalokiteshvara met een beker met 
geestelijk voedsel en drank: de ‘geesten’ hoeven die slechts te grijpen om ‘verlost’ 
te worden ...

Rechts bovenaan is de wereld van de ‘asura’s’, de wereld van de vechtende wezens, 
ook wel eens vergeleken met de ‘gevallen engelen’ uit het christendom. Zij streven 
naar de vruchten van de boom der wensen. Avalokiteshvara verschijnt hier met het 
vlammende zwaard om hun te leren deze zinloze ‘lust’ uit te bannen, en naar kennis 
en begeerteloosheid te streven.

Links beneden ziet men het gevolg van de nog verder vallende ‘asura’s’: redeloze 
dieren, blindelings onderworpen aan de macht van hun instincten. Die instincten 
zijn hun enige bron van informatie en die biedt slechts die inlichtingen om de strijd 
om het bestaan vol te kunnen houden. Avalokiteshvara biedt hier een boek aan: het 
‘dier’ kan zich, om ‘verlost’ te worden, richten naar de vermogens tot redelijk denken 
en het gebruik van symbolen, zoals letters.

Voor alle niet- menselijke gebieden geldt als verlossingsweg: mens worden. Geboren 
worden in andere werelden is voor een deel prettig, voornamelijk bij de ‘asura’s’ en 
de ‘deva’s’. Voor een ander deel is het pijnlijk, in de onderste drie gebieden. Zinvol 
is echter alleen de wereld of het stadium van de mensheid, want daarin ligt de 
mogelijkheid besloten om de ‘leer’ te begrijpen en te volgen. 
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Europese School voor Theosofie 2018 in Italië

Van 12 tot 17 oktober 2018 vond 
in Pescia in Italië de European 
School of Theosophy 2018 (EuST) 
plaats met als titel Memento Mori, 
Worldviews on Death & Dying. 
De ongeveer veertig deelnemers 
kwamen uit België, Brazilië, Canada, 
Denemarken, Griekenland, Italië, 
Mexico, Oostenrijk, Portugal, Enge-
land, de USA en Zweden. Uit 
Nederland waren twee TVN-leden 
aanwezig, namelijk Jan Maarten 
Braak en ondergetekende. De meeste 
(Engelstalige) lezingen van deze 
school zijn gepubliceerd in boekvorm,

eigen uitgave van de EuST, waarvan één exemplaar in de bibliotheek in
de Tolstraat is te lenen.  Zie ook: www.europeanschooloftheosophy.eu 

Het thema
Memento Mori, Worldviews on Death & Dying, ofwel ‘gedenk te sterven’ of ‘bedenk 
dat u zult sterven’. Dit onderwerp werd benaderd vanuit verschillende invalshoeken. 

De sprekers
Tim Wyatt, ook bekend van zijn boek Cycles of 
Eternity, gaf op humorvolle wijze twee geweldige 
lezingen. 
De uitstervingsmythe: Geen idee is zo gevaarlijk 
en beschadigend voor de menselijke geest als het 
geloof dat het universum willekeurig, onopzettelijk, 
chaotisch en zonder doel is, en dat de dood van het 
fysieke lichaam het einde van het bestaan betekent. 
De dood kan immers beschouwd worden als een 
wenselijke en creatieve ‘career opportunity’, als we 
onze eindeloze cyclische reis maar zouden begrijpen. 
De mens is gebonden aan kosmische wetten en is 
medeschepper van een goddelijk plan om het universum verder te ontvouwen.
HPB, de vernietiger van de dood: H.P. Blavatsky gaf met grote stelligheid aan dat er 
geen dode materie of lege ruimte bestaat.

Jerry Hejka-Ekins vertelde over zijn werk in een hospice (theosofie in de praktijk!) 
en citeerde Robert Frost: I have promises to keep, and miles to go before I sleep. 
Het gaat erom dat je bij iemand bent als het nodig is en je terugtrekt als dat is 
gewenst. Stel je volledig in op de wensen van de persoon in kwestie: muziek, een 
gedicht, een gesprek en vooral ook stilte…
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April Hejka-Ekins verzorgde vanuit haar boeddhistische achtergrond de work-
shops Leven in het licht van de dood, contemplatief onderzoek, waar men in 
tweetallen (de één als spreker, de ander als luisteraar) aan de hand van gerichte 
vragen de volgende thema’s beschouwde: Hoe volledig heb ik geleefd? Hoe goed 
heb ik liefgehad? Hoe diepgaand heb ik geleerd om los te laten? Zij adviseerde 
iedereen om zich voor te bereiden, voor zichzelf een necrologie te schrijven, die 
jaarlijks opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen. Zij benadrukte liefdevolle 
vriendelijkheid als een essentiële eigenschap, want vergevingsgezindheid is 
noodzakelijk ten opzichte van de mensen met wie we problemen ervaren. Zij 
verwees in dit verband naar de Loving Kindness Verses van Sharon Salzberg: 
Moge … vrij zijn van vijandige gevoelens; Moge … vrij zijn van de aandrang om te 
kwetsen; Moge … vrij zijn van problemen in het lichaam en denken; Moge … geluk 
ervaren door vriendelijk te handelen jegens anderen.

Lynda Harris verzorgde de presentatie 
Neoplatonisme in de Renaissancekunst in 
Florence waarbij zij de symboliek uitlegde 
van de schilderijen ‘Pallas en de centaur’, ‘De 
geboorte van Venus’ en ‘De lente’ van Sandro 
Botticelli.

Erica Georgiades belichtte het thema Goed leven en sterven vanuit de Egyptische, 
Socratische en Stoïsche traditie, ‘evenals het thema Dood en wedergeboorte’. Ook 
sprak zij over orgaandonatie en het Avatar Project Milestones 2045, waarbij men 
het menselijk lichaam wil nabouwen.

Leslie Price verzorgde een heel interessante lezing over De wijsheid van 
H.P. Blavatsky waarin hij een historisch overzicht gaf van de beschuldigingen door 
de Society for Psychical Research van haar vervalsing van de Mahatma Brieven, 
totdat zij (pas) in april 1986 geheel gerehabiliteerd werd (zie Vernon Harrison in 
H.P. Blavatsky en de SPR, een onderzoek van het Hodgson Rapport uit 1885, Den 
Haag 1998). 

Orlando Fernandez nam in razend tempo het proces van geboorte, leven, dood en 
wedergeboorte door aan de hand van de hermetische levensboom van de kabbala 
en de tarot. Hij benadrukte dat wij vreugdevol in het leven zouden moeten staan: 
ons veelvuldige gesomber is allesbehalve spiritueel!

William Wilson Quinn presenteerde De overgang van dood naar wedergeboorte: 
zijn bijzonder uitgebreide studie van de Tibetaanse Bardo Thödol, ofwel De grote 
bevrijding door horen (in het Nederlands bekend als Het Tibetaanse boek van leven 
en sterven). Door het voorlezen van de bardo’s aan de stervende/overledene wordt 
de bevrijding beoogd van het rad van wedergeboorte (zie de afbeelding op bladzijde 
154 van deze Theosofia). In zijn tweede lezing legde hij de Tibetaanse bardo’s 
naast de geschriften van HPB en De Mahatma Brieven. 
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Kunst en cultuur
Uiteraard was er voor wie dat wilde eveneens gelegenheid voor cultuur en toerisme: 
zo gingen we naar de tentoonstelling Kunst en magie, fascinatie door esoterie in 
Europa in Rovigo, met kunst van Klee, Kandinsky, Mondriaan en Munch (zie het 
prachtige schilderij Een sluier van Louis Welden Hawkins). Daar hing overigens ook 
een niet uitgevoerd plan voor het Vredespaleis in Den Haag. We bezochten verder 
Lucca en Pisa, en gingen uiteraard naar Florence waar we werden rondgeleid door 
het Uffizi museum, onder andere langs de besproken schilderijen van Botticelli, en 
gingen kijken naar het beeldhouwwerk David van Michelangelo in de Academia.

Verslag: Els Rijneker

Foto: Deelnemers aan de school Memento Mori
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Viviana Verheesen, My Extraordinary Experiences, Questioning the 
Essence of Life, 2016, ISBN 9781504304245.
Zie o.a. www.booktopia.com.au - www.amazon.com - www.bol.com

Viviana Verheesen (www.vivianaverheesen.com) werd geboren in Bergen 
op Zoom en emigreerde met haar ouders naar Australië toen zij zeven 
jaar oud was, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het gezin vestigde 
zich in een industriestad in het zuiden van Australië. Op vijftienjarige 
leeftijd ging zij op zichzelf wonen en verhuisde naar Sydney. Zij spaarde 
voldoende geld om per schip naar Singapore te kunnen vertrekken, reisde 
door vele landen en werkte onder meer in Londen en Amsterdam. Weer 
terug in Australië had zij verscheidene banen en reisde veel, voortdurend 
op zoek naar nieuwe ervaringen op andere plaatsen. 
Viviana mediteert veel. Haar hobby’s zijn kunst, fotografie, skiën en 
zwemmen, maar de grootste vreugde beleeft zij aan het opgaan in de 
schoonheid en de vrede van de natuur. 

Vanaf jonge leeftijd had Viviana uitzonderlijke ervaringen die niet bleken 
te passen in het gangbare geloofssysteem van het normale leven van 
alledag. Deze gebeurtenissen dwongen haar om alles wat zij over ‘het 
leven’ had geleerd aan een nader onderzoek te onderwerpen. In dit 
bijzonder toegankelijke boek (waarin geen enkele ‘theosofische’ term 
genoemd wordt) documenteert zij haar ervaringen, en verwoordt zij 
haar gedachten en bespiegelingen hierover. In haar woorden: We zijn 

zeker veel meer dan we denken dat we zijn. We hebben allemaal in ons binnenste 
een speciale gift om de wereld te bieden. Moge we dit in onszelf ontdekken, aan 
iedereen aanbieden om zich hierin te verheugen, en op deze wijze bijdragen aan de 
positieve evolutie van de mensheid. Zij hoopt van harte dat mensen in dit boek iets 
zullen kunnen vinden dat hun eigen reis door dit verbazingwekkende leven op een 
hoger peil kan brengen.

B
oe

k 
en
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er

io
di

ek
 

Enkele onderwerpen uit dit boek, dat ik in één adem 
uitlas: we zijn met alles verbonden; we hebben een 
lichaam van licht; wij zijn zenders en ontvangers; 
gedachten zijn krachten en worden bewaarheid 
(dus wees voorzichtig met wat je wenst); bijna 
dood ervaringen; synchroniciteit; tijd kan bevriezen, 
splitsen, zich uitstrekken en krimpen; onverwachte 
helpers op ons pad; vrije keus en evolutie; 
serendipiteit (= iets waardevols vinden waar je in 
eerste instantie niet naar op zoek bent, en dat niet 
op grond van toevalligheid, maar door intuïtie en 
creativiteit). 

Els Rijneker
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Agenda loges en centra

December 2018
Amersfoort
10  Meditatie / genezingsdienst
17  Lichtfeest 
Amsterdam 
  1  Mahatma Brief 1
 inleidende gespreksgroep (11:00)
  1  Als twee vrienden,
 leesgroep naar het boek van 
 J. Krishnamurti  (14:00)
15  De Geheime Leer, deel II
 gespreksgroep (11:00)
15  De invloed van theosofie op de kunst,
 lezing, Klaas van Harten (14:00)
Den Haag 
  2 Inleiding in de theosofie,
 cursus, Wim Leys 
  3 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 studiegroep
  8 Mindfulness, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  8 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
10 Enneagram, Tzolkin en Human Design, 
 lezing, Loes Huijgens
16  Het Goddelijk Plan (G. Barborka),
 studiegroep, Wim Leys 
17 Lichtfeest,
 voor leden
Haarlem
14  Het evangelie der waarheid uit het boek:
 De Nag Hammadi geschriften, studie
Naarden
  2  Morning Talk
  2 Wat is meditatie?
 gesprek, Ingmar de Boer
  4  Methoden van zelfonderzoek 
 van Ramana Maharshi,
 gesprek, Willem van der Kooij
16  Het verband tussen God en mens, en het
 theosofische concept van broederschap;
 we zijn één Zelf?, gesprek
Rotterdam
  4  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
11  Het menselijk bewustzijn en de 
 mogelijkheden die dit bewust zijn
 in zich draagt,
 studie, Ineke Vrolijk
18  Lichtfeest,
 met Ietske en Ronald Engelse

Utrecht
  7  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
11  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
21 Lichtfeest, 
 alleen voor leden en genodigden
Zeeland
  2  De Sleutel tot de Theosofie, hoofdstuk IX:
 bewustzijn na de dood, studiegroep
21  Lichtfeest, voor TVN-leden
Zwolle
11  Ceremonie lichtfeest, vredesritueel,
 verbindende maaltijd.

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
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Agenda loges en centra

Januari 2019
Amersfoort
14  De mens, God en het universum,
 studiemiddag
21  Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam 
19  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 gespreksgroep (11:00)
19  Het proces van zelf-transformatie,
 inleiding, Jan Maarten Braak (14:00)
26  De Geheime Leer, deel II
 gespreksgroep (11:00)
26  Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd,
 inleidende gespreksgroep (14:00)
Den Haag 
  7 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 studiegroep
12 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
12 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
14 De Tarot, leesplankje voor ingewijden, 
 lezing, Frank Tuinstra
28 Avond voor en door leden
Eindhoven/Heeze
19  De Geheime Leer III
Naarden
  6  Morning Talk
  6  Kennismaking met theosofie: De mens
 als samengesteld wezen; het theosofisch
 mensbeeld, aura en chakra’s, 
 gesprek, Ingmar de Boer
  8  Verdieping in theosofie; Methoden van
 zelfonderzoek van Ramana Maharshi
 gesprek, Willem van der Kooij (2)
20  Verkenning van theosofie; tijd en het nu,
 over tijd en duur, gesprek.
Utrecht
  4  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
  8  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
18 Het boek Jonah; 
 De innerlijke reis van de profeet Jonah;
 lezing aan de hand van beelden 
 van haar werk door Juke Hudig
22 De hele olifant in beeld, 
 studie, Marja de Vries
Zeeland
13  De Sleutel tot de Theosofie, hoofdstuk XI:
 Karma, de wet van oorzaak en gevolg,
 studiegroep

Zwolle
  8  Video-lezing
22  Barborka, de evolutie van de mens,
 studie

Februari 2019
Amsterdam 
  2  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 gespreksgroep (11:00)
  2  When you are one with every heart that
 beats, you are nothing in yourself
 (N.S. Ram)
 lezing, Femmie Liezenga (14:00)
16  De Geheime Leer, deel II
 gespreksgroep (11:00)
16  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
 gespreksgroep (14:00)
Amersfoort
  4  Cursus in wonderen
 lezing door Anne Marie Maes
11  De mens, God en het universum,
 studiemiddag
18  Ledenavond / genezingsdienst
Den Haag 
  4 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 studiegroep
  9 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  9 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Atlantis, lezing, Wim Leys 
18 Adyardag
25 De Gulden Snede en het begrip oneindig,
 lezing, Ronald van Vierzen
Eindhoven/Heeze
16  De Geheime Leer III
Naarden
  3  Morning Talk
  3  Kennismaking met theosofie, 
 Het pad van geestelijke ontwikkeling 
 in hindoeïsme en boeddhisme, 
 gesprek, Ingmar de Boer
  5  Verdieping in theosofie, 
 Het OOG slaapt nooit (1), 
 Femmie Liezenga
17  Verkenning van theosofie; 
 verlichting: onmiddellijk of geleidelijk?, 
 gesprek.

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

Driemaandelijks tijdschrift van de 
Theosofische Vereniging in Nederland

Redactie:
Els Rijneker (hoofdredacteur)

Dit register kan, indien gewenst, worden uitgenomen
zonder onderbreking van de artikelen.

Jaargang 119 (2018)
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Bladzijde Nr. Artikel op Schrijver

10 1 Artamaa, Marja  - Van definities naar inzicht

133 3 Besant, Annie  - De wet van opoffering

145 4 Boyd, Tim  - De keuze om te veranderen

49 2 Boyd, Tim  - Toenadering tot het goddelijke

101 3 Boyd, Tim  - Toepassen van de tijdloze wijsheid

5 1 Boyd, Tim  - Tot wijsheid komen en het proces van ouder worden

25 1 Campert, Saskia  - Sikhisme

114 3 Campert, Saskia - Interview Cor Meijer, meer dan zestig jaar 
TVN-lid

73 2 Chalam, V.V. - Theosofie en het Kashmir saivisme

63 2 Colbert, Jim  - Handicap, karma en de bedoeling ervan

155 4 Dubbink, J.H.  - Het levensrad

178 4 Gatfield, Wayne - Het karakter van liefde

77 2 Hao Chin, Jr., Vicente  - De religies van de toekomst

90 2 Heijbroek, Arend  - Interview Jo en Trinette Stots

38 1 Heijbroek, Arend  - Interview Rob van Vloten

183 4 Metsemakers, Hennie - Verslag: Theorie en praktijk in webinar 
met Pablo Sender

87 2 Ramanathan, G.  - Zijn wij wel onderzoekers?

159 4 Rijneker, Els - Verslag: Europese School voor Theosofie 2018 in 
Italië

121 3 Ritsema, Ali  - Het ‘geschenk van de goden’

31 1 Ritsema, Ali  - Leven in Waarheid

171 4 Schefferlie, Marleen - Dharma, de leer van de Boeddha 2.0

127 3 Shinde, C.A.  - Wijzen zijn zonder gehechtheid

107 3 Tatray, Dara  - Het verrijken van de erfenis van onze vaders

55 2 Torra Buron, Angels  - Wat is spiritualiteit?

14 1 Wilson Quinn, William  - Twijfels, misleiding en overtuiging op het 
spirituele pad 
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Bladzijde Nr. Artikel op Titel

77 2 De religies van de toekomst - Vicente Hao Chin, Jr.

145 4 De keuze om te veranderen - Tim Boyd 

133 3 De wet van opoffering - Annie Besant  

171 4 Dharma, de leer van de Boeddha 2.0 - Marleen Schefferlie

63 2 Handicap, karma en de bedoeling ervan - Jim Colbert 

121 3 Het ‘geschenk van de goden’ - Ali Ritsema 

178 4 Het karakter van liefde - Wayne Gatfield  

155 4 Het levensrad - J.H. Dubbink 

107 3 Het verrijken van de erfenis van onze vaders - Dara Tatray 

114 3 Interview Cor Meijer, meer dan zestig jaar TVN-lid - 
Saskia Campert

90 2 Interview Jo en Trinette Stots - Arend Heijbroek 

38 1 Interview Rob van Vloten - Arend Heijbroek 

31 1 Leven in Waarheid - Ali Ritsema

25 1 Sikhisme - Saskia Campert

73 2 Theosofie en het Kashmir saivisme - V.V. Chalam

49 2 Toenadering tot het goddelijke - Tim Boyd 

101 3 Toepassen van de tijdloze wijsheid - Tim Boyd 

5 1 Tot wijsheid komen en het proces van ouder worden - Tim Boyd

14 1 Twijfels, misleiding en overtuiging op het spirituele pad - 
William Wilson Quinn

10 1 Van definities naar inzicht - Marja Artamaa

159 4 Verslag: Europese School voor Theosofie 2018 in Italië - 
Els Rijneker

183 4 Verslag: Theorie en praktijk in webinar met Pablo Sender - 
Hennie Metsemakers

55 2 Wat is spiritualiteit? - Angels Torra Buron

127 3 Wijzen zijn zonder gehechtheid - C.A. Shinde

87 2 Zijn wij wel onderzoekers? - G. Ramanathan
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Een fijne decembermaand toegewenst
en alle goeds voor 2019

Hoofdbestuur van de 
Theosofische Vereniging in Nederland

en redactie van Theosofia.
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Agenda loges en centra

Februari 2019
Utrecht
  1  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
12  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
15 Het werk van Eckhart Tolle, 
 lezing, Evert van de Ven
26 De hele olifant in beeld, 
 studie, Marja de Vries
Zeeland
  3  De Sleutel tot de Theosofie, hoofdstuk XII:
 Zelfopoffering en naastenliefde,
 studiegroep
Zwolle
12  Pythagoras, 
 inleiding, Harry Nijhof en Ineke Kerssen
26  Barborka, de mens gaat alle 
 zoogdieren vooraf, studie

Maart 2019
Amersfoort
  4  Het dagelijks leven als oefening
 in vaardig en waardig handelen,
 lezing door Guido Lamot
11  De mens, God en het universum,
 studiemiddag
18  Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam 
  2  Het proces van zelf-transformatie
 (Vicente Hao Chin Jr.), 
 gespreksgroep (11:00)
  2  Dialoog Krishnamurti,
 video en inleiding Peter Jonkers (14:00)
30  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
 gespreksgroep (11:00)
30  Als twee vrienden (J. Krishnamurti),
 leesgroep (14:00)
Den Haag
  4 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni), 
 studiegroep
  9 Mindfulness, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  9 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 De Yoga Sutra’s van Patañjali, 
 lezing, José van der Loop
18  Algemene leden vergadering 
25 Klankschalen, theorie en praktijk,
 lezing, Hans de Back

Eindhoven/Heeze
16  De Geheime Leer III
Naarden
  3  Morning Talk
  3  Kennismaking met theosofie,
 Evolutie en het ontstaan van het heelal,
 Einddoel? Allereerste begin? 
 gesprek, Ingmar de Boer
  5  Verdieping in theosofie,
 Het OOG slaapt nooit (2), 
 Femmie Liezenga
17  Verkenning van theosofie,
 Op wiens gezag?, 
 Een echte leraar herkennen, 
 gesprek.
Utrecht
  1  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
12  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
15 De wereld van de Upanishads, 
 lezing, Wim van de Laar
26 De hele olifant in beeld, 
 studie, Marja de Vries
Zeeland
  3  Reïncarnatie in het christendom,
 besloten lezing, Christian Vandekerkhove
Zwolle
13  Meditatiediagram van Blavatsky,
 Ineke Vrolijk
26  Barborka, de zonnepitri’s,
 studie

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

Maart 2019
16 TVN Voorjaarsdag met Ingo de Jong
 Karate-do en theosofie, de kracht van
 het denken,
 ITC - Besant Hall

Juni 2019
21-25 The Voice of the Silence,
 An Insight into the Mystery
 and Purpose of our Life,
 Seminar met Martin Leiderman
 ITC - Besant Hall

Agenda Internationaal

Januari 2019
  2 Milisstraat 22, Antwerpen - België
 Het mentale leven na de dood - 
 devachan
 Info:  secretary@ts-belgium.be
  7 Kollekasteel, Mariakerke - België
 Het mentale plan van onze planeet
 Info: info@ts-belgium.be
26 Brussel - België
 15:00 - Filosofie en Levenskunst,
 Spreker: Peter Van Osta

Februari 2019
  4 Kollekasteel, Mariakerke - België
 Het causale plan en het causale
 lichaam
 Info: info@ts-belgium.be
  9 Milisstraat 22, Antwerpen - België
 Waar bevindt zich de hemel?
 Info:  secretary@ts-belgium.be
18 Gent - België
 19:30 - Bouwen aan een 
 mens-waardige wereld,
 Spreker: Helmut Vandersmissen

Maart 2019
  4 Kollekasteel, Mariakerke - België
 Helderziendheid in ruimte en tijd
 Info: info@ts-belgium.be
  9 Milisstraat 22, Antwerpen - België
 De mens, vergankelijk en permanent
 Info:  secretary@ts-belgium.be
 

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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Inleiding
Alleen geloof maakt je geen boeddhist van de eenentwintigste eeuw. De veertiende 
Dalai lama is heel stellig. Hoog op het podium van het Ahoy theater in Rotterdam, 
voor de lange okergele gordijnen, wordt hij geflankeerd door monniken en zijn vaste 
vertaler. Het is zijn derde publieke optreden in Nederland, en onderdeel van zijn 
enige Europese tour in 2018.

Zijn opmerking lijkt een verwijzing naar alle aantijgingen van misbruik door 
boeddhistische meesters. Ondanks het feit dat de Dalai lama vorig jaar het mis-
bruik door boeddhistische goeroes en lama’s veroordeelde, wordt het hem 
kwalijk genomen dat hij zich op dit gebied niet duidelijk genoeg uitspreekt. In ons 
digitale informatietijdperk komt in sneltreinvaart het wangedrag binnen religieuze 
organisaties en hun leraren bloot te liggen: de deksel is van de religieuze doofpot 
en leiders worden ter verantwoording geroepen. In tegenstelling tot het katholicisme 
heeft het boeddhisme geen internationaal georganiseerde hiërarchie en dus ook 
geen officiële leider. De Dalai lama wordt echter door westerse boeddhistische 
volgelingen als het keurmerk beschouwd: als de Dalai lama op de foto gaat met een 
leraar, dan schept dat vertrouwen in diens kunnen.

Boeddhisme in het westen
De nieuwigheid is er misschien al af, maar Europa kent tot nu toe niet echt een 
boeddhistische traditie: er zijn nog nauwelijks volwassenen die zich zullen afzetten 
tegen het feit dat ze als kind verplicht moesten mediteren. Ons neo-boeddhisme 
lijkt vooral een comfortabele knuffelovertuiging te zijn geworden waarbij alles mag 
en alles kan, als het maar goed voelt: boeddhisme als geweldloos positivisme. 
Boeddha-beelden sieren tuinen en huiskamers, maar kennis over deze leer en de 
geschiedenis daarvan ontbreekt vaak, en daarmee een nuchtere blik. Ook uit naam 
van boeddhisme werd en wordt immers geweld gebruikt. De recente situatie in 
Myanmar is daarvan een tragische illustratie. 

Dharma, 
de leer van de Boeddha 2.0
Marleen Schefferlie
Marleen Schefferlie schreef de romans Rozenrood 
en Kwaad daglicht, en ook een boek over 
chronische pijn, Pijn is persoonlijk.

Zij is lid van de Theosofische Vereniging in 
Nederland en organiseert meditatiebijeenkomsten
voor de TVN in Amsterdam
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Eind negentiende eeuw ontdekten westerse intellectuelen en kunstenaars het 
boeddhisme. Veel van hen waren de dogma’s van hun eigen christendom zat. 
Theosofie speelde een belangrijke rol in het verspreiden van het boeddhistische 
gedachtengoed. Zo verbleef Helena Blavatsky verschillende keren in Tibet bij de 
Brotherhood of The White Lodge waar zij het esoterische boeddhisme bestudeerde 
en in contact kwam met de Mahatma’s, de meesters van wijsheid. Dit inspireerde 
haar onder meer tot het schrijven van De Geheime Leer. Henry Steel Olcott,
medeoprichter en de eerste president van de Theosophical Society (TS), stichtte de 
Buddhist Theosophical Society en schreef in 1881 De Boeddhistische Catechismus 
(UTVN 2003), wat voor internationale erkenning zorgde. Op een vraag over 
zedelijkheid van de orde schreef hij: Boeddha heeft ons geleerd, dat alleen zij 
tot zijn orde behoren die de geboden ijverig naleven, die hun zinnen en denken 
beheersen… Enkel het dragen van gele gewaden, of zelfs het opgenomen worden 
in de orde, maakt op zichzelf een mens niet rein, wijs of eerwaardig. Dit is een 
boodschap die ook de huidige Dalai lama zal onderschrijven.

De Tibetaanse ‘Shamballa of Shangri-La’ - mythe sprak bij het grote publiek enorm 
tot de verbeelding, als een bron van exotische Euro-Aziatische wijsheid. De meest 
verlichte zielen woonden op het dak van de wereld. De Tibetaanse geschiedenis kent 
evenwel veel ‘heilige’ strijd, en met name de vijfde Dalai lama, ook wel de Bodhisattva-
warrior, was regelmatig op oorlogspad. Tibet was lang hermetisch afgesloten voor 
buitenstaanders, wat het wijsheidsmysterie alleen maar groter maakte. Het lukte de 
theosofe Alexandra David-Neel om in vermomming te integreren in het Tibetaanse 
kloosterleven en zij schreef hierover ontnuchterende reisboeken waaruit blijkt dat 
de lokale bevolking nog diepe wortels heeft in het pré-boeddhistische Bön-geloof, 
en dat de morele lat van veel lama’s niet altijd even hoog ligt. Haar boeken vinden 
gretig aftrek, maar toch heeft het romantische beeld van Tibet als epicentrum van 
verlichting zich stevig vastgezet in het westerse denken. 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd vanuit Amerika eerst vooral het 
Japanse zenboeddhisme populair, mede dankzij de werken en vertalingen van de 
professor en theosoof Daisetz Suzuki. Nadat Tibet door de Volksrepubliek China 
was ingelijfd vluchtte de Dalai lama in 1959 naar India. Vanuit Dharamsala leidde 
hij de Tibetaanse regering in ballingschap en reisde hij op zoek naar steun de 
wereld over. Het westen sympathiseerde met zijn vredelievende aanpak. Hollywood 
omarmde hem en acteur Richard Gere werd medeoprichter van de internationale 
campagne voor Tibet. Langzaam groeide de Dalai lama uit tot het boegbeeld van 
het hedendaagse boeddhisme. 

Neo boeddhisme
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen vele duizenden mensen, 
Europeanen en Amerikanen, aan een spirituele reis, op zoek naar zelfverwezen-
lijking. Ze ontmoetten exotische goeroes die hen weliswaar nieuwe perspectieven 
boden, maar de traditionele leringen werden verder zonder theoretische en 
culturele context geïntroduceerd. Daarnaast hadden niet alle goeroes even goede 
bedoelingen. Zo bleken spirituele zoekers ook toen al een gemakkelijke prooi te zijn 
voor misbruik. 
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Het zich vast willen klampen aan een onfeilbare leer en aan een lama bleek, ook 
in het boeddhisme, een recept te zijn voor fundamentalisme. Het ‘op zoek gaan 
naar jezelf’ betekent voor veel mensen vaak eerder een manier om het zelf te 
vormen dan om dat zelf te doorzien en af te breken. Boeddhisme wordt op die 
manier slechts een exotische decoratie van het ego. De eerste dag in Ahoy 
kapte de Dalai lama een lange, ijdele vraag af met: U moet meer studeren. Onze 
individualistische consumptiemaatschappij vraagt inderdaad helaas om instant 
resultaat. Boeddholoog en tibetoloog Alan Wallace zei hierover: Gyatrul Rinpoche 
heeft meer dan twee decennia in Amerika lesgegeven. Hij benadrukt nog steeds 
de fundamentele leringen, maar soms klagen studenten dat ze deze leringen al 
hebben gehoord. Deze studenten hebben de basisleer meestal niet door oefening 
gerealiseerd, en hebben die dan ook slechts intellectueel begrepen. Ze verliezen de 
interesse in deze leringen en hunkeren naar iets nieuws, iets diepgaands, iets dat 
een spirituele transformatie tot stand brengt die ze tot nu toe niet hebben bereikt. De 
blootstelling aan het boeddhisme wordt zo een mengelmoes van weekend-lessen 
en weekend-inwijdingen. Het is net alsof je naar een buffet gaat: je pikt alles op wat 
doorkomt, maar er is geen orde in, geen continuïteit, geen geleidelijke ontwikkeling, 
en dus is het niet erg efficiënt.

Tranformatie van de geest in acht verzen
Het kan erg nuttig zijn deze te lezen als je vertraging hebt op het vliegveld, grapt de 
Dalai lama in Ahoy over de acht verzen van Geshe Langri Thangpa die onder het 
publiek zijn uitgedeeld (zie bladzijde 176-177). Hij heeft ze als kind op school geleerd 
en ze weerspiegelen de basisstructuur van de dharma, de leer van de Boeddha. 
Iedere dag opnieuw kun je ze in de praktijk brengen. Hij legt uit dat het mentale 
besef van ‘ik ben’ de bron is van alle conflicten. Volgens boeddhisten is er echter 
geen zelf. Het bestaan heeft wel een fysieke basis, maar het beeld van een ‘zelf’ 
tegenover een buitenwereld is een illusie: de visie van ‘geen zelf’, van anatma. Deze 
realisatie brengt ons van samsara (wedergeboorte) naar nirvana (bevrijding). Om 
dit tot ons door te laten dringen moeten we beginnen bij de basis. De eerste lessen 
van de Boeddha, na zijn verlichting, waren ‘de vier edele waarheden’. Die verklaren 
de menselijke conditie en behandelen de oorzaak van het lijden, de relatie tot de 
wereld, en uiteindelijk de bevrijde staat. In de wereld zoals wij die ervaren bestaat 
alles bij de gratie van vergelijking en verschil: dat is een illusie. Het zou tot ons door 
kunnen dringen dat de tegendelen die onze werkelijkheid vormen, en dus de basis 
van het lijden zijn, in feite niet echt bestaan. Vorm is in werkelijkheid leegte, en 
niets kan op zichzelf bestaan. Verwar dit inzicht vooral niet met nihilisme. De verzen 
tonen aan dat het draait om altruïstisch handelen, vol mededogen: ga er maar aan 
staan! Dit besef is niet af te dwingen, maar komt stapsgewijs. Ook de Boeddha koos 
voor de weg van geleidelijkheid, de middenweg. Pas wanneer de aspirant-boeddhist 
dit tot zich heeft laten doordringen, kan hij zich wagen op het steile tantra-pad, de 
hogeschool van het boeddhisme, met methodes als de diamanten weg (vajrayana) 
waarbij de leerling zijn leraar strikt volgt en gehoorzaamt. 
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Redeneren en debat
Kritisch nadenken voorkomt sektarische gekte. Waarheidsstrevers kunnen zich het 
best ontdoen van alle culturele franje. De Dalai lama waarschuwde het grote publiek 
in Rotterdam ten zeerste om niet vol blind geloof boeddhistische rituelen te volgen. 
Hij hamerde erop om toch vooral de teksten te lezen, en dan met name die van de 
Nalanda-meesters. Vereer de boeken niet zozeer als heilige boeken, maar gebruik 
ze als studiemateriaal. Redeneren en debat zijn de moderne methode om ons inzicht 
te geven. Hij raadde westerlingen aan om vooral de eigen traditie te volgen: ethiek, 
deugdzaamheid en altruïsme zijn in iedere cultuur terug te vinden. De fijnbesnaarde 
studie van het bewustzijn vanuit de boeddhistische traditie dient daarop als 
aanvulling. Gebruik voor alles altijd logisch denken, onderscheidingsvermogen en 
intelligentie. Dat laatste lijkt ons theosofen zeker toevertrouwd. 

Bronnen:
Tibetaans boeddhisme, een verzameling studies (UTVN, 1975)
https://www.dalailama2018.nl/nl/
https://theosophy.wiki/en/Tenzin_Gyatso,_the_XIV_Dalai_Lama
Buddhism with an Attitude door B. Alan Wallace (Shambhala Publications Inc, 2003)
De donkere zijde van het boeddhisme door Koenraad Elst (Mens & Cultuur 
Uitgevers, 2010)
De oude Boeddha in een nieuwe wereld door Paul van der Velde (Uitgeverij Vantilt, 
2016)

‘Lama’ betekent ‘hogere’ (‘la’ is hoog). ‘Dalai’ is Mongools voor ‘oceaan’ in de zin 
van ‘oceaan van wijsheid’. Deze titel is in 1578 ontstaan uit een verbond van de 
derde Dalai lama, Sonam Gyatso, met de Mongoolse krijgsheer Atlan Chan. De 
Dalai lama zou ook een tulku zijn, een gereïncarneerde bodhisatva. De huidige 
Dalai lama, Tenzin Gyatso, zou de veertiende incarnatie zijn van Avalokiteshvara, 
de bodhisattva van mededogen. 

Foto: De veertiende Dalai lama te Rotterdam, 17 september 2018. 
Foto door Odi Busman (www.odibusman.com)



                 Theosofia - Jaargang 119 - nr. 4 - december 2018                                                     175

De Dalai lama en de TS
In 1956 bezocht de jonge Dalai lama India om de verjaardag van de Boeddha te 
vieren en verbleef met een groep Tibetaanse monniken op het hoofdkwartier van 
de TS in Adyar. Die ervaring was zijn eerste kennismaking met het combineren 
van verschillende religieuze wijsheidstradities met wetenschap. Hierover zei hij 
later: Ik kon niet langer het comfortabele standpunt hebben dat het boeddhisme 
de enige ware religie is. In de jaren erna zou hij regelmatig contact met de TS 
hebben. Theosophical Publishing House publiceerde zijn boek The Opening of the 
Wisdom-Eye. Tijdens een Europese rondreis in 1973 verbleef de Dalai Lama op het 
Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.

Foto: De veertiende Dalai lama in 1956 in Adyar
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1.

Om het hoogste doel te verwezenlijken

zal ik alle wezens koesteren

en ze beschouwen als kostbaarder

dan een wensvervullend juweel.

2.

Waar ik ook ga en met wie ik ook ben,

ik zal mijzelf zien als de minste van allen.

En uit de grond van mijn hart

zal ik de anderen koesteren als meest verheven.

3.

Bij alles wat ik doe, bewaak ik mijn geest.

En zodra verstorende emoties opkomen,

die mij en anderen bedreigen,

zal ik ze krachtig en resoluut afwenden.

4.

Wanneer ik wezens zie van kwade wil,

overheerst door negativiteit en lijden,

zal ik hen koesteren als een kostbare schat

die ik met grote moeite gevonden heb.

Transformatie van de geest in acht verzen
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5.

Wanneer anderen mij uit jaloezie

aanvallen, krenken en kleineren,

zal ik de nederlaag accepteren

en anderen de overwinning gunnen.

6.

Wanneer iemand die ik geholpen heb

of van wie ik veel verwacht,

mij slecht behandelt of diep kwetst,

zal ik hem als kostbare leraar zien.

7.

Kortom, direct of indirect zal ik

voorspoed en vreugde schenken aan allen

en in stilte van alle moederwezens

alle pijn en lijden op mij nemen.

Door Geshe Langri Thangpa (1054-1123), 

vertaling Inge Eijkhout en Jewel Heart.

8.

Moge dit niet bezoedeld worden

door de smetten 

van de acht wereldse houdingen.

En moge ik 

-in het besef dat alles een illusie is-

zonder gehechtheid

van mijn ketenen worden bevrijd.
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Het karakter van liefde 
Wayne Gatfield 
Wayne Gatfield, sinds 1975 lid van de 
Theosophical Society (Adyar), is voorzitter
van de Bolton Lodge in Engeland.
Wayne is vice-voorzitter van de 
North-Western Federation en redacteur
van het tijdschrift van de Federation.

Nooit eerder was liefde in de wereld zo hard nodig als heden ten dage, nu religieuze 
intolerantie, geweld, uitbuiting, materialisme en zelfzucht een toppunt lijken te hebben
bereikt. Liefde: enerzijds zijn er mensen die de ware aard ervan verkeerd begrijpen, 
en verwarren met lust. Anderzijds zijn mensen met een neiging tot spiritualiteit 
geneigd om te zeggen dat liefde gewoon óók maar een begrip is dat overstegen 
dient te worden. Misschien is dat laatste wel waar, maar liefde heeft nog steeds 
een taak te vervullen in de wereld voordat zij uit het oog der sterfelijkheid verdwijnt! 
In het Theosofisch Glossarium (Antwerpen/Den Haag, uitgegeven door VZW 
Theosofie) legt H.P. Blavatsky (HPB), onder het kopje ‘kâmadeva’ op bladzijde 232 
uit dat, ofschoon dit woord in de volksmond verwijst naar de god van de liefde,  het 
in esoterische zin als volgt kan worden geduid: Kâma is het eerst bewuste, alles 
omvattende verlangen naar het universeel goede en liefde voor al wat leeft en voelt, 
hulp en vriendelijkheid nodig heeft; het eerste gevoel van oneindig teder mededogen 
en genade dat opwelde in het bewustzijn van de scheppende ENE KRACHT, zodra 
zij tot leven en bestaan kwam als een straal van het ABSOLUTE. In de Rig Veda 
staat: Begeerte welde eerst op in HET en dat was de oorspronkelijke kiem van het 
denkvermogen, en Wijzen die hiernaar zochten met hun intellect hebben in hun hart 
de band ontdekt die Entiteit verbindt met non-Entiteit, of Manas met zuiver Atma-
Buddhi. In deze opvatting is er geen gedachte aan seksuele liefde. Kâma is boven 
en vóór alles het goddelijke verlangen om geluk en liefde te scheppen; eerst eeuwen 
later, toen de mensheid aan haar grootste idealen menselijke eigenschappen ging 
toeschrijven en deze tot pasklare en droge dogma’s begon te verstoffelijken, werd 
kâma de kracht die begeerte op het dierlijke vlak bevredigt.

In de diepten van ons wezen bestaat deze harmonie die een afspiegeling is van dat 
eerste gevoel van oneindige tedere compassie. Het is het zaad van bodhisattva-
schap dat velen op deze aarde trachten te voeden. Zij trachten alle belemmeringen 
weg te branden zodat het enige dat overblijft de vlam is van liefde in hun hart, een 
standvastige koele vlam waarnaast al het andere nietig is. Dit is het soort leven 
waar de mahayana-boeddhisten, soefi’s en bhakti yogi’s in India naar streven. 
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Deze liefde ontbreekt helaas in onze moderne maatschappij. De materialistische 
wetenschap heeft ons heel weinig respect bijgebracht voor het menselijk leven. 
Hoezeer de wetenschap zich ook tracht te verdedigen, aan de vruchten kent men 
de boom. Eén van de bedroevendste vruchten van deze maatschappij is de manier 
waarop het leven als zijnde weinig waard wordt beschouwd. We lezen bijna elke dag 
over personen die gewond raken of vermoord worden voor een nietig geldbedrag, of 
voor hun gsm of sieraden. Een andere zorgwekkende trend is het feit dat jongeren 
aangeven dat ze mensen soms gewoon ‘voor de lol’ belagen; zij maken er zelfs 
beelden van op hun telefoons en delen die met hun ‘vrienden’. Hoe ver staat dat af 
van wat Pythagoras in zijn Gulden Verzen schreef: Houd moed, het menselijke ras 
is goddelijk.

Dit gebeurt omdat wij elkaar slechts zeer oppervlakkig respecteren. Als wij ons toch 
eens konden realiseren dat hetzelfde licht straalt in het hart van alle wezens, dan 
zouden wij de illusie van elk gevoel van afgescheidenheid begrijpen als iets dat 
zich slechts aan de oppervlakte voordoet. Afgescheidenheid is inderdaad de waan 
die de grote ketterij heet (fragment 1 van De Stem van de Stilte van HPB in Drie 
Wegen, één Pad, UTVN, bladzijde 37). Het is de oorzaak van veel kwaad en van 
de zelfzucht in de wereld. Als ‘eenheid’ de droom is van alle ware mystici, dan is 
afgescheidenheid de nachtmerrie. Als de Gouden Eeuw altijd binnenin ons heerst, 
dan is de Duistere Eeuw steeds rondom ons, geschapen doordat wij niet begrijpen 
wie of wat wij werkelijk zijn en wat onze relatie is met onze medemens.

De maatschappij heeft zich ontwikkeld op een manier die eerder gebaseerd is op 
dwang dan op liefde. Leo Tolstoj benadrukte aan het einde van zijn leven vooral 
dit aspect. Als wij een maatschappij zouden hebben die is gebaseerd op de ware 
leringen van Jezus, dan zouden wij geen politiemacht, legers en gerechtshoven 
nodig hebben. Jezus leerde ons om onze vijanden lief te hebben en de personen 
die ons vervloeken te zegenen. Hoeveel mensen in zogenaamd christelijke 
landen zouden zelfs maar overwegen om dit te doen? Islamitische en christelijke 
fundamentalisten lijken de betekenis van liefde te zijn vergeten. Ze lijken liefde te 
hebben versjacherd om nakomelingen te worden van deze agressieve tijd, waarbij 
zij de wet van geweld en afgescheidenheid propageren en dwang gebruiken om hun 
boodschap over te brengen. 

Welke van deze twee religies zal de eerste zijn om de wet van liefde te gaan volgen 
die hun stichters hen zo hebben ingeprent, en op deze manier een voorbeeld voor 
de wereld te worden van een waarlijk religieus gevoelen? Zoals het nu is volgen 
beide religies een pad dat lijnrecht staat tegenover datgene wat hun leraren 
nastreefden. Dit betekent natuurlijk niet dat de grote meerderheid van christenen en 
moslims ook zo denkt, want velen trachten inderdaad de prachtige voorbeelden van 
hun leraren na te volgen. Het is echter betreurenswaardig dat juist de minderheid, 
de fanatici die de subtiliteiten van hun geschriften volkomen verkeerd begrijpen, 
het meest welbespraakt lijkt, en op de één of andere manier gelooft dat moord op 
onschuldigen te rechtvaardigen is. Ik weet zeker dat karma in de loop der tijd het 
evenwicht zal herstellen. Misschien zouden de daders evenzeer beklaagd moeten 
worden, misschien nog wel meer dan hun slachtoffers, omdat de daders al heel snel 
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zullen ontdekken dat hun vooruitzichten en verwachtingen van eeuwige beloning in 
het hiernamaals voor hun daden van wreedheid en moord nooit tot vervulling zullen 
komen.
 
Het wordt tijd dat liefde zich in de strijd gooit! Het is het enige dat ons hart kan 
verzachten en ons als mensheid dichter tot elkaar kan brengen. Wij kunnen 
filosofische en spirituele leringen bestuderen, en toch geen jota meedogender en 
liefhebbender zijn. De tijd is voorbij dat wij de luxe kenden dat het bestuderen van 
spirituele of esoterische leringen alleen onszelf ten goede kwam. De wereld verkeert 
in een crisis. Alleen liefde kan ons redden van de afgrond waar wij voor staan, 
zowel individueel als collectief. Een wereld zonder liefde kan geen stand houden, 
hoe geavanceerd de technologische verworvenheden, of hoe indrukwekkend de 
religieuze ceremonies ook zijn. Evenmin kan zij overleven op alleen intellectueel 
begrip van spirituele leringen. Zonder liefde in de meest ware zin zijn wij verloren in 
de mist van zelfzucht en onwetendheid. 

Wat is liefde dan? In de hoogste betekenis is het onze relatie met het allerhoogste. 
Het is de afspiegeling, in ons allemaal, van de harmonie die ligt in het hart van alle 
dingen. Het is het universele verlangen naar het goede, naar alles wat zich weldadig 
kan manifesteren in de mensheid. Het is onze schakel met het goddelijke en met 
onze medeschepselen. Het is de opperste aantrekkingskracht. 

Wij weten allemaal dat liefde op vele manieren tot ons komt. Wij kennen de liefde 
van ouders voor hun kinderen, van kinderen voor hun ouders, de liefde van vrienden, 
en de liefde tussen partners zoals man en vrouw. Op het hoogste niveau kan een 
dergelijke liefde veredelend en prachtig zijn, én het kan een begrenzing inhouden. 
Zo zou een moeder talloze mensen kunnen laten sterven als dat zou betekenen 
dat haar kind kon leven, en geliefden zouden een moord begaan ter wille van hun 
beminde! Er is ook een positief effect, zoals bij de diepe en ware liefde van een 
stel: hun affectie kan zich uitstrekken en anderen aanraken, ten voordele van de 
mensheid, en kan zo bijdragen aan de opslag in het pakhuis van zuivere liefde 
waaruit de weldoeners van de planeet kunnen putten! 

Er zijn mensen die ons willen waarschuwen tegen het te veel analyseren van het 
begrip liefde: liefde is iets wat ervaren moet worden en niet onder een vergrootglas 
moet worden gelegd. Dat is tot op zekere hoogte waar, maar er zijn natuurlijk ook 
diepe denkers die het moeilijk vinden om iets te aanvaarden zonder het eerst naar 
beste weten begrepen te hebben. Als zij eenmaal de wetenschappelijke aard van 
liefde hebben ontdekt zoals deze wordt uitgedrukt in het hierboven vermelde citaat 
uit het Theosofisch Glossarium, dan zijn zij in staat om het te verbinden met de 
natuurwetten, door het motto Zo boven, zo beneden toe te passen. Dan kunnen zij 
duidelijk zien dat liefde op ieder niveau een visie is van deze eeuwige harmonie, in 
verscheidene maten, en dat elk gebrek aan liefde te wijten is aan een vertroebeling 
van die visie. Liefde is inderdaad aanwezig in alle aspecten van het gemanifesteerde 
universum en het is het ENIGE dat ons uiteindelijk kan redden. 
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Hoe verder wij afdrijven van liefde, hoe wreder de maatschappij zal worden en 
hoe meer wij gedompeld worden in de talloze gruwelen die ons tegenwoordig 
achtervolgen. Het heeft allemaal te maken met een gebrek aan liefde, en niet eens 
zozeer met een gebrek aan spiritualiteit. Zo kunnen sommige spirituele mensen  
soms alleen van zichzelf houden. Het is dus niet noodzakelijkerwijs een gebrek aan 
spiritualiteit dat de wereld zo duister maakt, maar een gebrek aan liefde. De liefde 
tot elkaar is het hoogste wat wij op deze planeet kunnen bereiken!

Toen H.P. Blavatsky in De Sleutel tot de Theosofie 
(bladzijde 220-221) gevraagd werd of gelijkgerechtigd-
heid en liefde voor allen de hoogste richtlijn is, antwoordde 
zij dat er een nog veel hogere liefde is, namelijk aan 
anderen meer geven dan aan zichzelf – zelfopoffering. 
Natuurlijk zou zelfopoffering onmogelijk zijn zonder 
liefde! Als geven geen liefde zou bevatten, dan zou het 
slechts een lege handeling worden die gedachteloos 
wordt uitgevoerd omdat het in een boek staat of wordt 
aanbevolen door één of andere autoriteit. Alleen de 
diepste liefde inspireert iemand tot zelfopoffering; niets 
anders zal mededogen in het hart doen ontwaken. Hoewel 
zelfopoffering na liefde dus de volgende stap kan zijn,
kan dit alleen door de poort van de liefde bereikt worden:

er is geen andere weg om zelfopoffering betekenisvol en transformerend te laten 
zijn, op individueel en op wereldniveau. 

Liefde is het heldere licht dat in ons hart kan worden ontstoken, opdat het lijden 
van de wereld verminderd, en de oceaan vol bittere levenservaringen een beetje 
zoeter gemaakt kan worden. Het is iets dat iedereen die de pijn van de mensheid 
wil verzachten voortdurend in het hart zou moeten cultiveren. Dat hoeft niet 
geleerd of toegevoegd te worden: wij hoeven alleen de belemmeringen in onszelf
op te heffen zodat het zich kan manifesteren. Al die emoties en die gevoelens die 
door de mens geschapen worden ontstaan uit de illusie van afgescheidenheid. Ze 
scheppen een barrière die verhindert dat onze liefde kan uitstralen om de levens 
van anderen te verlichten. Voor dat doel dienen gevoelens van hartstocht, boosheid, 
hebzucht en jaloezie geëlimineerd te worden. Dat kan door ons helemaal onder te 
dompelen in de leringen over, en meditatie op liefde, en door dit vervolgens in ons 
dagelijks leven in de praktijk te brengen. De Boeddha vertelt ons dat boosheid nooit 
overstegen kan worden door boosheid; alleen liefde kan boosheid overwinnen. Er 
vindt momenteel over de gehele wereld een escalatie plaats van geweld, omdat 
men, geheel ten onrechte, denkt dat het wreken van gewelddadigheden tot een 
oplossing kan leiden. Dat is de oorzaak van veel ellende in de wereld.

Zoals Jezus ons vertelt moeten wij leren om onze vijanden lief te hebben en de 
personen die ons vervloeken te zegenen, als wij ook maar een beetje in de buurt 
willen komen van vrede op aarde. Iemand moet die geweldsspiralen doorbreken, 
en dat kan bij ieder van ons beginnen. Als wij denken dat onze bijdrage maar zo 
heel klein is, dan geven wij toe aan een andere ketterij: pessimisme. Vrede moet 
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ergens beginnen, dus laat zij bij ons beginnen en zij zal groeien. Als de zaadjes 
eenmaal gezaaid zijn zullen ze ontkiemen. Politieke wetgeving bleek vruchteloos, 
omdat het geen verandering in de menselijke natuur kan bewerkstelligen. Geef dus 
liefde een kans, omdat liefde ons waarlijk ten goede kan transformeren! Als wij 
eenmaal de aard van ware liefde beseffen, ontdaan van associaties met sensualiteit 
en emotionaliteit, dan boren we een krachtbron aan die niet vernietigd kan worden 
door enige macht in de ‘hemel’ of op deze aarde. Dan kunnen wij stellig en veilig 
de fundamenten leggen voor de terugkeer van een Gouden Eeuw die zo dringend 
nodig is en die alleen opnieuw naar voren kan komen wanneer wij dat werkelijk 
willen.

Uit: The Theosophist, december 2007
Vertaling: Anne Myrthe Iken

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

Mevrouw M.E. Heijboer-Barbas uit Bergen op 11 juli 2018.
Zij was 90 jaar en lid sinds 1946.

Mevrouw T. Stots-de Booys uit Amersfoort op 13 september 2018.
Zij was 90 jaar en lid sinds 1966.

Mevrouw Mercedes Vila Robusté op 14 oktober 2018.
Lid van Loge Barcelona en weduwe van Rob van Vloten. Zij was 88 jaar.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.
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Theorie en praktijk in webinars met Pablo Sender

Inleiding
Van 6 tot 10 oktober 2017 verzorgde Pablo Sender met zijn vrouw Michele 
een stilteretraite voor meditatie en zelfkennis op het Internationaal 
Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden onder de titel Seeking the 
True Self. Zijn manier van werken sprak mij erg aan: een combinatie 
van theorie en praktijk. Naast de begeleiding in de theorie gingen de 
deelnemers tijdens deze retraite zelf aan het werk met de vraagstel-
lingen die gegeven werden. 

Na deze kennismaking in Naarden sloot ik aan bij één van zijn webinars 
via het internet en stapte in bij het thema Het theosofische pad lopen, het 
pad van wijsheid (Walking the Theosophical Path - The Path of Wisdom). 
Hier volgt een verslag van hoe zo’n webinar verloopt en wat eruit kan 
voortkomen. 

Iedere week is er een bijeenkomst van anderhalf uur. Elke acht tot tien weken wordt 
van onderwerp gewisseld en kun je opnieuw inschrijven. De thema’s die eerder 
werden behandeld waren de kracht van gedachte, mantra yoga en service. De 
groepscontacten vinden op een vaste tijd plaats, waarbij eerst de oefenopdracht 
wordt herhaald. Daarna worden de bevindingen van de deelnemers uitgebreid 
besproken, uitgediept, en waar mogelijk aangevuld. Vervolgens leidt Pablo 
een nieuwe opdracht in aan de hand van ongeveer acht citaten uit boeken van 
H.P. Blavatsky (HPB),  Annie Besant, C.W. Leadbeater, Mohini M. Chatterji, 
J. Krishnamurti, I.K. Taimni en andere schrijvers. De deelnemers worden uitgenodigd 
om hun ervaringen schriftelijk in te sturen en/of te reageren tijdens de samenkomst. 
De sessie wordt beëindigd met een meditatie die geleid wordt door een zeer ervaren 
groepslid die de deelnemers stimuleert om ‘voorbij het hersen-denken’ te gaan. In dit 
artikel beschrijf ik een oefening van jnana yoga die meditatief lezen als onderwerp 
had.

Een citaat
De houding van het denkvermogen bij het ontvangen van 
leringen bepaalt hoe zich de mogelijkheid van intuïtie 
kan ontwikkelen… Praktische esoterische wetenschap 
vereist de inzet van alle mentale en psychische krachten 
van de student bij het onderzoeken van wat wordt 
aangereikt. Het doel is dat de werkelijke betekenis 
kan worden ontdekt van datgene wat de leraar wilde 
overdragen, in de mate dat de student het kan begrijpen 
(H.P. Blavatsky, Collected Writings XII, bladzijde 492).
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De oefening hierbij
Praktiseer studie als een vorm van meditatie. Neem een tekst met diepe inhoud, van 
een auteur die je vertrouwt, en volg de volgende suggesties: 
1. als je besluit om te mediteren neem dan een tijd dat je niet gestoord kan worden
2. creëer indien nodig een omgeving voor meditatieve studie
3. breng de geest tot rust en laat alle gedachten los die geen betrekking hebben 

op de studie
4. begin de tekst met volledige aandacht te lezen en probeer het idee van de 

auteur te begrijpen.
5. lees langzaam, pauzeer na elke zin, en visualiseer wat de auteur beschrijft.
6. herlees elke paragraaf een paar keer totdat je voelt dat je de essentie van de 

gedachten van de auteur hebt begrepen.

Het begeleid en dagelijks studeren en praktisch werken is heel inspirerend. Iedere 
dag ben je kortere of langere tijd op een bewuste manier bezig met de opdracht. 
Bij het uitwisselen van ervaringen tijdens een webinar leer je veel van elkaar. Bij 
de opdrachten over jnana yoga waren de opdrachten in het eerste deel vooral 
gericht op het leren om meditatief te lezen. Het tweede deel bevatte praktijkgerichte 
oefeningen, onder andere aan de hand van het volgende citaat: Onwetendheid is 
als een gesloten vat zonder frisse lucht; de Ziel, als een vogel die erin gevangen 
zit… Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis zonder Wijsheid 
van de Ziel om haar te verlichten en te leiden (De Stem van de Stilte van HPB, 
vers 112 en 113, UTVN Drie Wegen, één Pad, bladzijde 55) 

Bij het meditatief lezen ben ik ingegaan op een oefening van Pablo met woorden 
uit de Proloog (TUP 1997, bladzijde 31) van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky: 
De Kosmos in eeuwigheid, vóór het opnieuw ontwaken van de nog sluimerende 
energie, de uitstraling van het Woord in latere stelsels ... Pablo: Neem minstens 
een paar seconden om het idee van een kosmos in rust innerlijk te beschouwen. 
Herhaal dit en overpeins wat je raakt. Zo werd ik vooral geraakt door de formulering 
‘de uitstraling van het Woord’, en stelde mezelf de volgende vragen: Wat is ‘het 
Woord’ en waarom staat dat hier met een hoofdletter? Waarom wordt ‘het Woord’ 
onzichtbaar uitgestraald? Welke termen worden gebruikt om hetzelfde uit te 
drukken?

Dit bracht mij naar het boek van de Française Annick de Souzenelle over de 
symboliek van het menselijk lichaam, namelijk het deel dat gaat over ‘het oor en de 
taal’. Hier beschrijft zij hoe zij het ‘woord’ ontvangt en interpreteert: Het scheppende 
Woord heeft zijn glorie versluierd en zich begraven in het binnenste van creatie, diep 
in de materie die Hij in Zijn uitademing formeert. De mens herbergt als microkosmos 
het Woord als micro-theos diep in zich. De groei van de mens is in alle opzichten, 
inclusief de fysieke ontwikkeling, niets anders dan de geweldige kiemkracht van de 
theos, de yod, die in zijn inademing terugkeert naar de goddelijke eenheid. De eerste 
manifestatie van deze theos, het Woord, is de kreet van het kind bij zijn geboorte, 
waarmee het zijn intrede in het lucht-milieu duidelijk aangeeft. Zijn hele leven is een 
geleidelijke ontwikkeling van deze kreet, die taal wordt, daarna zingen, tenslotte 
stilte in het hart waarin hij verenigd wordt met zijn arche: het Woord. Geboren uit de 
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grote goddelijke stilte, zal de mens pas tot die stilte kunnen terugkeren wanneer hij 
in staat is deze te beluisteren, te ontvangen. De mens spreekt naar gelang hij hoort. 
Zijn taal drukt zijn evolutie uit. Het één bevestigt het ander. Beide zijn functies van 
zijn vermogen tot luisteren.

Welke relatie heeft dit met de woorden in het ritueel van de rooms-katholieke mis bij 
de communie, en in het evangelie? 
In Johannes 1;14 staat: En het woord is vleesgeworden, en het heeft onder ons 
gewoond. 
Mattheus 8;5: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een 
woord en ik zal gezond worden. 
Johannes 1;1: In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het 
woord was God. 
Weten we nu wat het Woord inhoudt? Het is eveneens de logos en de Zoon, zie ook 
De Geheime Leer [515].

De basiliek in Vezelay toont 
in een detail de mensen met 
de lange oren:

Zij hebben gehoord

Zij zijn zich bewust van hun 
gewonde voeten

Zij nemen de weg van heel-
wording

De kathedraal van Chartres 
toont in een detail hoe 
de oren luisteren naar de 
voeten:

Geopend voor het bewustzijn 
van de voeten, hebben de 
oren een fundamentele 
roeping om de oprichting 
van de mens te verzekeren 
opdat hij Woord kan worden.
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De Souzenelle schrijft in dit verband: De mens is dus in wezen alleen maar ‘woord’. 
Als geschapen door het woord van God, is de mens de verborgen trilling die hem 
boetseert, vormt, moduleert en bezingt totdat hij zelf ‘woord’ wordt. De hindoetraditie 
vertelt ons dat de oerklank ‘aum’ besloten ligt in ‘shanka’, wat schelp, schelp of 
schaal betekent. De hindoetraditie noemt de schepping ‘shruti’ (Ganesha, UTVN: 
dat wat men gehoord heeft, openbaring, heilige overlevering). 

Het oprichten van de mens opdat hij Woord kan worden, zoals beschreven door 
De Souzenelle in de kabbalistische levensboom, is als de trede naar verheffing 
nemen, zoals onderstaand schema van Pablo toont.

Bladzijde 62 uit het boek Evolution of the Higher Consciousness van Pablo Sender.

In zijn boek wijdt Pablo in deel I een heel hoofdstuk aan het begrip en de 
samengestelde aard van ‘manas’, waarbij hij ook verwijst naar bladzijde 169 van 
De sleutel tot de theosofie van H.P. Blavatsky, over de samengestelde aard van 
manas: Manas is een ‘beginsel’, en toch een ‘entiteit’ en individualiteit of ego. 
Sender verkent in zijn boek op bladzijde 62 het tweevoudige karakter van manas 
als principe en als ego: Er is een ‘horizontale’ dualiteit die aspecten als beginsel en 
entiteit betreft, en die worden respectievelijk door het denkvermogen (mind) en het 
ego (zelfbewustzijn) weergegeven. Er is ook een ‘verticale’ dualiteit die refereert 
naar de manier waarop deze twee aspecten zichzelf uitdrukken op de hogere en 
lagere manasische niveaus.  

Onderstaand schema omvat helder een weg die we kunnen gaan.

Bladzijde 96 uit het boek Evolution of the Higher Consciousness van Pablo Sender.
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Zie ook:   
www.pablosender.com
www.youtube.com/user/pablosender
www.fohatproductions.com/resources
fohatproductions.com/wp-content/uploads/2018/01/EHC_excerpt.pdf (boek inkijken)
Theosophical Wiki: www.theosophy.wiki
TS in America: www.theosophical.org

Annick de Souzenelle: 
Le symbolisme du corps humain of The body and its symbolism
www.youtube.com/watch?v=sQiY-NJ223Y (presentatie Engelse vertaling in Londen 
2016)

Verslag: Hennie Metsemakers

Over het boek Evolution of the Higher Consciousness, 
An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings in een
uitgave van Fohat-productions schrijft Michele Sender: 
In ons eerste boek verkent Pablo Sender de omvangrijke 
geschriften van Madame Blavatsky en traceert haar 
leringen over de evolutie van het hogere bewustzijn. 
Dit boek presenteert haar onderwijs op een duidelijke 
en systematische manier en verheldert haar vaak 
geheimvolle woorden, opdat de serieuze student de 
betekenis kan begrijpen. Het boek  onderzoekt niet alleen 
de filosofie, maar heeft ook vier hoofdstukken gewijd aan 
de praktische, alledaagse toepassing van deze leringen. 

Dit boek is verkrijgbaar (op voorraad) bij de TVN 
www.theosofie.nl

Als paperback (wit boven)  ISBN 9780997553505 - € 22,50

Als hardcover (zwart rechts) ISBN 9780997553512 - € 31,50
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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – december 2018 

TVN-najaarsdag 20 oktober 2018. 
Meer dan negentig bezoekers kwamen naar het Internationaal Theosofisch 
Centrum (ITC) te Naarden voor deze najaarsdag over De Yoga Sutra’s 
van Patanjali. Deze dag, verzorgd door José van der Loop en Ingmar de 
Boer, werd door de bezoekers bijzonder gewaardeerd: zeer informatief en 
leerzaam! Behandeld werden de geschiedenis van deze klassieke tekst en de 
verschillende yogapaden: raja yoga, karma yoga, bhakti yoga en jnana yoga. 
Inhoudelijk werd aandacht besteed aan de begrippen purusha en prakriti (geest 
en stof), de klesha’s (gehechtheden) en de kosha’s (lichamen). Verder kwam 
het achtvoudige pad van yoga, zoals door Patanjali beschreven, aan de orde, 
meditatie, concentratie, contemplatie en verlichting. Tot slot werd het begrip 
kaivalya besproken, de strijd van de yogi in het laatste stadium van bevrijding en 
overwinning. Dit alles is voor ons wellicht nu nog niet haalbaar, maar we kunnen 
wel proberen om de objectieve realiteit waar te nemen zonder dat subjectieve 
vervormingen optreden. Deze realiteit bestáát al, boven het denken: het is niet 
de beoefening van yoga die deze realiteit creëert. De transformatie van ons 
onrustige denkvermogen naar een werkelijk stille geest kunnen we niet bereiken 
door welke inspanning dan ook, maar alleen doordat we onze natuurlijke aanleg 
hiertoe de gelegenheid geven zich te ontvouwen (aforisme 4.2-3).

TVN-voorjaarsdag 16 maart 2019.
Stond de najaarsdag van 2018 in het teken van het 
samengaan van theosofie en yoga, deze voorjaarsdag 
zullen we kijken naar het verband tussen theosofie 
en de `martial arts`, meer in het bijzonder karate-do. 
Wie De Geheime Leer van H.P. Blavatsky niet alleen 
wil bestuderen, maar ook echt theosofisch wil leven, 
zal zich, net als de beoefenaar van karate, moeten 
uitrusten met discipline, onderscheidingsvermogen 
en opperste concentratie. Ingo de Jong, die deze 
dag zal spreken, beoefent karate al meer dan 
vijftig jaar en is al bijna vijfenveertig jaar lid van de 
Theosophical Society Adyar. Na zijn inleiding over 
Martial Arts of de weg, het ‘tao’, van karate, zal Ingo 
aan de hand van De Geheime Leer vertellen over 
De bron, De mens als schepper van zijn eigen lot 
en over Karaktervorming door verbeeldingskracht: 
praktische theosofie. De folder van deze dag is bij 
deze Theosofia ingevoegd.
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B e s t u u r s t a f e l
Zomerseminar 21 t/m 25 juni 2019. 

Martin Leiderman uit de USA, die hier al twee keer is geweest met 
seminars over De Geheime Leer, zal nu De Stem van de Stilte 
behandelen, dit belangrijke en prachtige boekje van H.P. Blavatsky. 
Iedereen die Martin al eens heeft meegemaakt kijkt reikhalzend 
naar dit seminar uit: we ontvingen al verschillende inschrijvingen 
uit het buitenland. Zie ook de website, nieuwsbrief en Facebook.

Vooraankondiging van het 39e Europese congres in Engeland. 
Van 4 t/m 8 augustus 2020 zal het congres van de EFTS (The 
Theosophical Society in Europe, Federation of National Societies) 
plaatsvinden in Engeland, in de pittoreske, historische stad York.
Het thema zal zijn Healing Oneself, Healing the World. Reserveer 
deze data nu al voor uw zomervakantie 2020!

Wim Leys, voorzitter TVN

Oproep
Al het werk voor de TVN wordt gedaan door vrijwilligers, 
meestal leden van de vereniging. We kunnen nog mensen 
gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: in 
de ICT (computervaardigheden algemeen, Wordpress), 
publiciteit, marketing, secretariaat, redactie Theosofia, 
facilitaire ondersteuning, en voor het geven van trainingen 
zoals spreken in het openbaar, presenteren (PowerPoint), 
lezingen en cursussen maken en geven. 
Wie iets te bieden heeft en graag de Theosofische Vereniging 
in Nederland wil dienen kan zich melden bij:

Wim Leys, voorziter TVN
E-mail: wimleys@ziggo.nl - mobiel: 06 3374 0008
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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: Zaal boven Boekhandel Heijmen Ongerijmd, 
Grote Oord 15, 6811 GA 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. Zwanebloemweg 23, 9753 JE Haren, 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 050 850 8781
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Laan van Meerdervoort 1A - 2517 AA Den Haag
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com 
070 397 5071 - Website: www.denhaag-theosofie.nl
Bijeenkomsten: Rijksstraatweg 628 - 2026 RH  Haarlem
Contact: Dhr. A Robinson - E-mail: arthurrbsn30@gmail.com
023 532 3193 - Website: haarlem.theosofie.nl
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: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Proveniersstraat 9B, 3033 CE Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
078 6130 003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofie.nl
Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofie.nl  - 0113 854243
Website: zeeland.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl 
06 4146 9767

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Nijmegen (c):

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zeeland (c,b): 

Zwolle (l,b): 

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

Overige adressen:
Landelijk voorzitter 
België:

Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

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

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
Simone Chandler (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Margreet Meek-Mennega (lid)

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

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar 
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2018/december

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van
een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijken
van tijdloze wijsheid, spirituele zelf-transformatie en 
de eenheid van alle leven.

De doeleinden: 

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: Deelnemers aan de TVN-najaarsdag 20 oktober 2018 over De Yoga Sutra’s.
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