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De theosofische vereniging 
en haar drie doelstellingen
Clarisa Elósegui
Clarisa Elósegui was voorzitter van de 
Spaanse afdeling van de Theosophical 
Society (Adyar) en gaf deze lezing in 2017 
in Barcelona, op het 38e congres van de 
EFTS dat als thema had:Theosofie een 
weg naar universeel bewustzijn.

Wanneer ik mezelf in een meditatieve toestand breng, komt steevast het verband 
naar voren tussen de ontwikkeling van bewustzijn en de drie doelstellingen van de 
Theosophical Society (hierna: TS). De drie doelstellingen worden afgedrukt in vrijwel 
elke theosofische publicatie; toch kennen maar weinig studenten ze uit het hoofd. 
Vandaag wil ik graag de schoonheid van het universele aspect van theosofie belichten.

De titel van dit congres, Theosofie: een weg naar universeel bewustzijn, geeft 
duidelijk een proces aan, zonder twijfel een lang proces, in de richting van universeel 
bewustzijn. Als we eerlijk kijken naar de toestand van de wereld, dan kunnen we 
onze vooruitzichten misschien zorgelijk en soms zelfs verpletterend vinden, maar 
dat is niet het geval als we het ontwikkelingsproces van dit universeel bewustzijn 
werkelijk begrijpen. Dit te begrijpen geeft moed en biedt zeker geen excuus voor 
een terugtrekkende beweging en maar niets doen, door welke theosoof dan ook. 
De wereld lijdt; een zeer acuut feit dat we dagelijks kunnen vaststellen voor mensen 
in landen waar oorlog, hongersnood en ziektes hun tol eisen. Ook in onze directe 
omgeving kunnen we allerlei vormen van lijden waarnemen. Dit indachtig kunnen wij 
ons als leden van de TS keer op keer af blijven vragen wat onze rol in deze wereld 
kan zijn om dit lijden te verzachten. 

Laten we terugkeren naar het begin van de TS, met haar drie tijdloze doelstellingen. 
Die zouden tijdens ons leven permanent in beweging gezet kunnen worden, onder 
alle omstandigheden. Waarom waren er eigenlijk drie doelstellingen, en niet meer, 
of minder? Ongetwijfeld waren de Meesters die aan de basis van de TS stonden 
ook degenen die inspiratie boden voor de heldere en bondige formulering van die 
doeleinden. Vanaf het eerste moment vormden de doeleinden de bestaansreden voor 
de TS. Ze kunnen worden beschouwd als een drie-eenheid die als het ware een 
volmaakte gelijkzijdige driehoek vormt. Een stoel of kruk kan niet overeind blijven 
staan zonder ten minste drie poten. Als één van de drie poten langer is dan de andere 
twee, dan ontstaat onbalans: je kunt er niet goed op zitten en de stoel blijft wiebelen 
totdat de poten worden bijgesteld. We mogen daarnaast ook niet de betekenis van 
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het Engelse woord ‘object’ of ‘doelstelling’ over het hoofd zien: het woord wijst namelijk 
naar het einddoel dat je wilt bereiken. Daarnaast versterkt het de wil van het individu 
om het besluit te nemen deze doelstellingen te bereiken en te verwerkelijken. 

Er zijn mensen die geloven dat het niet nodig is om de drie doelstellingen gelijktijdig 
te bestuderen of te overwegen, omdat de eerste doelstelling immers al afdoende 
zou zijn. Dit heeft diverse welwillende studenten in diepe verwarring gebracht. De 
eerste doelstelling luidt: Het vormen van een kern van de universele broederschap 
der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 
Broederschap is een werkelijkheid in elk gemanifesteerd universum, maar … tot 
welke graad van deze broederschap hebben wij ons inmiddels ontwikkeld, op dit 
punt van onze evolutie? Om een kern te vormen, of om te behoren tot een kern van 
broederschap, houdt in dat je je broederlijk opstelt naar diegene die deel wil nemen 
aan deze kern. Je kunt niet alleen maar een beetje broederlijk zijn, want er staat 
immers: zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Dit houdt 
in dat alle voelende wezens, in al hun stadia van ontwikkeling en in al de vormen 
waarin zij zich manifesteren, op een gegeven moment in de tijd in ons bewustzijn 
passen! We zouden ons oprecht af kunnen vragen of het wel mogelijk is te behoren tot 
een kern van broederschap zolang we het ‘universele bewustzijn’, zoals dat genoemd 
wordt in het motto van dit congres, nog niet ontwikkeld hebben. Wat zijn de vereisten 
om dit bewustzijn te ontwikkelen? We vinden de antwoorden op deze vraag pas door 
diepgaand de betekenis van de andere twee doelstellingen te onderzoeken…

De tweede doelstelling luidt: Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van 
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Waar leidt deze ons heen? Een dergelijke 
studie dient hoogstaand van kwaliteit te zijn. Het heeft een belangrijk doel in relatie 
tot de twee andere doelstellingen en tot het universele bewustzijn (het thema van 
dit congres). Zonder twijfel kan deze studie ons leiden naar de gemeenschappelijke 
bron van religies, filosofieën en wetenschappen. Sterker nog: een dergelijke 
studie gaat verder en dieper dan deze bron, omdat het een begrijpen inhoudt van 
de gemeenschappelijke, unieke oorsprong van alle levensvormen die zich in het 
universum en in elk van de natuurrijken manifesteren. Ieder mens bevindt zich op 
een zeker punt van evolutie. Te begrijpen waar hiernaar verwezen wordt betekent dat 
men op een diep bewustzijnsniveau de eigen oorsprong begrijpt en daardoor ook de 
oorsprong van alle mensen met wie men dit proces deelt. Een dergelijk onderzoek voert 
ons dieper en dieper. Als we kijken naar de eerste doelstelling (broederschap) zonder 
de tweede (vergelijkende studie) mee te nemen, dan kunnen we de fout begaan te 
geloven broederlijk bezig te zijn, waarbij we weliswaar bepaalde gevoelens uiten naar 
sommigen, maar tegengestelde gevoelens koesteren richting anderen. Dat houdt ons 
vast in een voortdurende toestand van afgescheidenheid, geheel tegengesteld aan 
de geest van de eerste doelstelling! Als we ons uitsluitend richten op vergelijkende 
studie, kunnen we daarnaast in de valkuil stappen te denken al héél veel te weten en 
dus de tweede doelstelling al bereikt te hebben. Zo kunnen we dan veranderen in de 
‘papegaaien van de vereniging’ (zoals vaak terecht wordt geconstateerd) die alleen 
herhalen en herhalen, zonder de feitjes die men opsomt te hebben verwerkelijkt. 
Zo’n vergissing komt door een gebrek aan kennis van het universele en haar wetten, 
anders geformuleerd: door gebrek aan zelfkennis.
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Laten we nu de derde doelstelling erbij betrekken, en die is even belangrijk als de 
andere twee. Deze luidt: Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van 
de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. Deze doelstelling veronderstelt 
een serie ‘wetten’ die al bekend zijn aan de wetenschap, maar men neemt aan dat 
er andere, nog onverklaarde ‘wetten’ zijn. Deze andere wetten ondersteunen het 
gemanifesteerde universum in al haar schoonheid van melkwegstelsels, systemen, 
natuurrijken en schepselen, waaronder de mens. Ze leiden weer naar andere wetten, 
aangepast aan specifieke manifestaties waarop de originele wetten van toepassing 
zijn. Het is uitermate belangrijk om al deze wetten te onderzoeken. 
Een ander belangrijk deel van de derde doelstelling is de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn. Zonder twijfel bezit de mensheid, en dus ieder van ons, op zich 
een immens potentieel dat, op grootse wijze, tot op de dag van vandaag nog steeds 
latent aanwezig is of sluimert. Als gevolg daarvan verwijst de derde doelstelling naar 
de absolute noodzaak om het universum te kennen waartoe wij behoren en zelfkennis 
te ontwikkelen die van buiten naar binnen gaat, tot onze meest verheven innerlijke 
kwaliteiten. 
Weer rijst de vraag: is het mogelijk om kennis van het universum en van onszelf 
te verwerven zonder de andere twee doeleinden? Het sleutelwoord bij de derde 
doelstelling is ‘onderzoek’. Verwarring heeft ertoe geleid dat verschillende studenten 
niet alleen die vermogens zijn gaan ‘onderzoeken’, maar ook zijn gaan ‘beoefenen’ 
(terwijl dit woord nergens in het derde doeleinde vermeld wordt). Hierdoor zijn 
sommige mensen in een gevaarlijk doolhof verdwaald van zaken waarvan men niets 
afweet. De arrogantie van deze individuen kan soms enorm lijken en sommigen van 
hen ‘beoefenen’ misschien om ‘de latente vermogens’ te bereiken, niet zozeer om hun 
medemens te dienen, maar om zichzelf meer macht te geven.
Zoals elke beginner starten we bij het nulpunt, doorlopen alle fases en leren allerlei 
aspecten kennen, totdat we de meest diepe en verfijnde gebieden bereiken. Dat is 
noodzakelijk om het ‘vak’ meester te kunnen worden. Iedereen op zich is een ‘novice’ 
of beginneling, van de minst ontwikkelde tot de verst gevorderde persoon. Vaker dan 
we zouden wensen worden wij als beginneling blootgesteld aan situaties die lijken op 
datgene wat de Tovenaarsleerling van J.W. von Goethe overkwam. Deze ballade is

op muziek gezet door Paul Dukas en toont 
een wonderbaarlijke levensles. Lijden dat zich 
ontketent als gevolg van roekeloos gedrag kan 
zowel iemand zelf als anderen schade berokkenen, 
en dat kan diverse levens duren; het is een 
onvermijdelijk karmisch gevolg. In tegenstelling 
tot de gebeurtenissen in de hierboven genoemde 
Tovenaarsleerling kunnen de Meesters niet 
stopzetten wat leerlingen hebben uitgelokt. 
De wet van oorzaak en gevolg werkt namelijk 
noodzakelijkerwijs voor iedereen, soms individueel, 
en op andere momenten collectief.



38                                                   Theosofia - Jaargang 120 - nr. 1 - maart 2019

De hierboven genoemde kritiek op het ‘beoefenen’ van latente vermogens mag ons 
trouwens nooit weerhouden om te handelen; we moeten nu eenmaal toepassen 
wat we geleerd hebben. Dat zal leiden tot een alchemistische transformatie van ons 
karakter, waarbij we de ongewenste kenmerken van onze persoonlijkheid omzetten 
in iets anders (transmutatie). Zo ontwikkelen onze hoogste kwaliteiten zich verder. Dit 
is wat wordt beschreven als het zuiveren van gedachten, gevoelens, handelingen en 
woorden. Het is een voortdurend doorgaande handeling, zonder einde. De geleidelijk 
optredende uitkomst ervan kan vervolgens in dienstbaarheid aangeboden worden 
aan de wereld. Theosofische literatuur beschrijft overvloedig wat getransmuteerd of 
omgezet dient te worden en hoe we dit kunnen oppakken.

Door deze uiteenzetting over het onderlinge verband tussen de drie doelstellingen 
van de TS kunnen we zien hoe belangrijk het is om vooruitgang te boeken met het in 
praktijk brengen ervan, en ze steeds onderling in balans te houden. De wereld lijdt. 
Ieder lid van de TS zou een ware theosoof kunnen worden door zich dienstbaar op 
te stellen om lijden in alle natuurrijken te verlichten. Wie wordt niet geraakt door het 
visioen al het menselijke lijden te kunnen verlichten? Laten we vooral ook hulp bieden 
aan dieren en de natuur. De gehele wereld is immers het huis waarin wij wonen en dat 
dienen we zorgzaam te respecteren. Moge elke handeling gericht op dienstbaarheid 
verricht worden vanuit liefde, het soort liefde dat oprijst uit het universele bewustzijn. 
Die liefde trilt eeuwig in alles en allen, vanaf het eerste begin van het universum.  
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