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Deze presentatie heeft een wat prikkelende titel. Waar we de aandacht op willen 
vestigen is de kunst om naar binnen en ‘voorbij’ (within and above) te reiken, om in ons 
alledaagse leven de helende magie van spraak uit te drukken. De helende werking 
van spraak werkt, zoals alle heilzame magie, topdown, van boven naar beneden. Ik 
kwam hierop toen ik voor het eerst Hermes begon te lezen, een theosofisch tijdschrift 
dat tussen 1975 en 1989 werd uitgegeven door wijlen Raghavan N. Iyer. Binnenin 
de omslag staat: Hermes is gewijd aan het laten weerklinken van de grondtoon van 
Brahma Vach en het laten schijnen van zijn zuivere licht op het pad van spirituele 
zelf-regeneratie in dienst van de mensheid. Er bestaan natuurlijk veel synoniemen 
voor theosofie: theosofia, wijsheidsreligie, brahma vidya en gupta vidya, om er een 
paar te noemen, maar ik ben altijd geïntrigeerd geweest door de term ‘brahma vach’ 
als synoniem voor theosofie. Brahma vach is het latente oergeluid en oerlicht in 
parabrahma. Door in ons leven de grondtoon van brahma vach te laten weerklinken 
maken we theosofie tot een levende kracht door de magie van geluid.

Nu we het toch over magie hebben: je weet nooit wie je, ogenschijnlijk toevallig, 
tegen zult komen, op weg naar een spirituele plaats zoals Adyar. Viginie Schwartz uit 
Frankrijk en ik zaten samen midden in de nacht in een voortrazende auto in Chennai, 
nadat we op het vliegveld waren opgepikt door onze competente gids Christopher. 
Ik vroeg haar of ze eerder in India was geweest en ze zei: Ja, in Noord India. Omdat 
ik zelf erg geïnteresseerd ben in de oude tempeluniversiteit van Nalanda, vroeg ik 
Virginie of ze ooit van Nalanda had gehoord. Heel enthousiast riep ze: Ja natuurlijk! 
Dit was een geweldig gevoel van verbinding tussen ons, omdat we ons allebei hadden 
gerealiseerd dat de ander zo’n belangrijk deel van wat nu bekend staat als Tibetaans 
boeddhisme waardeerde. We waren allebei in veel plaatsen geweest waarover Zijne 
Heiligheid de Dalai lama in zijn geschriften vertelt. Hij zegt dat, als je de grondslagen 
van zijn filosofie wilt begrijpen, je moet verdiepen in wat hij noemt de zeventien 
pandits van Nalanda. Nalanda is de plaats waar Nagarjuna onderwees en waar hij 
sunyata, de leerstelling van leegheid en onderlinge afhankelijkheid, uiteenzette. Ook 
Shantideva die De Weg van de Bodhisattva onderwees, was een belangrijke leraar in 

Nalanda. De Dalai lama geeft ons een aanwijzing hoe we zelf wat meer kunnen lijken 
op een boeddha van compassie, door te leren en, belangrijker nog, te mediteren over 
de diepe fundamenten van de boeddhistische filosofie. De Dalai lama heeft gezegd 
dat, toen hij als heel jonge man voor het eerst in Dharamsala kwam als vluchteling, 
hij het grootste deel van tien jaar doorbracht met mediteren op de diepe relatie tussen 
leegheid en compassie: sunyata en karuna. We begrijpen dat zelfs tot op de dag van 
vandaag, als hij om 2:30 uur ’s morgens wakker wordt, deze zeer diepe meditatie deel 
is van zijn oefening. Denk maar eens aan de helende werking die de Dalai lama in de 
wereld brengt door de kracht van meditatie, zelfstudie en helende spraak.

De Gayatri mantra roept ons op om in alle drie de werelden te mediteren: de aardse 
wereld van licht, de astrale wereld van gevoel en de hemelse wereld van het 
goddelijke, op dat wat het hoogste, voedende en helende is. Het is een koestering 
in de schittering, heldere zuiverheid en uitnemendheid van deze universele bron. 
De invocatie van de Gayatri mantra is een bede dat de hele mensheid ontvankelijk 
mag worden voor de goddelijke genezing van de onzichtbare, spirituele zon. Een 
mantra is een verzameling woorden die, als ze tot klinken worden gebracht, bepaalde 
vibraties in lucht en ether teweegbrengen. Woorden zijn machtig, levend. Ieder woord 
is een levende boodschapper. Het zekerste bewijs van de goddelijke potentie in ieder 
mens is zijn of haar mogelijkheid om door de heilige gave van spraak deze levende 
boodschappers, die wij woorden noemen, op te roepen en iets waarlijk magisch te 
creëren. Het gebruik van woorden, afhankelijk van iemands motief, mentale instelling 
en kwaliteit van innerlijk leven, kan onze broeders en zusters enorm helpen. Zoals 
H.P. Blavatsky (HPB) zegt in De Geheime Leer: Het woord (verbum) of de spraak van 
ieder mens is onbewust voor hemzelf een zegen of een vloek (GL TUP 1988, I 124, 
SD I [93]). Als de hoogte van een beschaving kan worden gemeten aan hoe men het 
woord gebruikt, hoe kijken wij dan naar onze samenleving?

Wij leven in een ‘informatietijdperk’, maar helaas in een tijd van weinig ware 
communicatie. Intieme, betekenisvolle, heilzame spraak, gevuld met liefhebbende 
vriendelijkheid is, net als stilte, maar al te schaars. De volmondige viering van de 
deugden van anderen, zoals mijn vriend Jan Nicolaas Kind doet in zijn online journaal 
Theosophy Forward, als hij schrijft over de bijdrage van grote theosofen aan de 
theosofische beweging, is een zeldzaamheid. Dit soort huldeblijken aan grote zielen, 
misschien miljoenen jaren teruggaand tot de gouden tijd van de Ramayana, laten een 
mini-gouden eeuw oplichten, hier en nu in wat wij ’kali yuga’ noemen. Het mooie van 
wat Jan doet is, dat, als hij voorbeeldige theosofen huldigt, het hem niet kan schelen 
bij welke theosofische organisatie zij hun belangrijke werk hebben gedaan. Het kan 
iemand zijn uit de Theosophical Society (Adyar), of de Theosophical Society Point 
Loma, of de United Lodge of Theosophists, of iemand die volledig onafhankelijk is 
van deze organisaties.

Als we aanvoelen dat er een diep mysterie zit in het eenvoudig uiten van woorden, 
kunnen we ons afvragen hoe de ware, genezende magie van het woord zou kunnen 
worden hersteld. Worden we verantwoordelijke behoeders van de heilige gave van 
spraak? Theosofisch gezien hebben woorden, speciaal de toonzetting waarmee 
ze worden uitgesproken, verstrekkende gevolgen. Wat is de causaliteit achter de 
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toonzetting van onze spraak? Is er een manier om contact te maken met het causale 
gebied van onze eigen natuur, een gebied achter het reactieve en het dwangmatige, 
een deel van onszelf dat hoger is en vooraf gaat aan de bundel van skanda’s die onze 
persoonlijke aard uitmaken? Je zou denken dat het eenvoudige antwoord zou zijn: ja 
natuurlijk; studeer theosofie! Tenslotte zegt theosofie dat we allemaal één zijn en dat 
we elkaar zouden moeten behandelen als broeders en zusters, maar is dat genoeg? 
We weten dat iets eenvoudigweg studeren heel anders is dan iets betrouwbaar 
kunnen uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld één ding om iets over muziek te weten, en 
iets heel anders om een mooi instrument goed te kunnen bespelen.

Er is dus iets nodig dat te maken heeft met naar binnen gaan, iets dat voortkomt uit 
stilte, in plaats van uit nog meer woorden. Men moet naar binnen gaan naar een plaats 
waar men heel eerlijk tegen zichzelf kan zijn, zonder te veroordelen of zichzelf te 
beschuldigen. Kan de persoonlijkheid zichzelf analyseren? Of is dat juist breindenken 
in een gesloten lus? Volgens Patanjali gaat de weg om patronen en tendensen in de 
persoonlijkheid te overstijgen, via meditatie. Gebeurt er iets in het brein bij meditatie? 
Ja, inderdaad. Dit werd aangetoond met hersenscans van Tibetaanse boeddhistische 
monniken, zowel tijdens meditatie als in de perioden ertussenin. Volgens theosofie is 
hier echter iets gaande dat hoger is dan, en onafhankelijk van het fysieke brein.

Meditatie is het stabiliseren van bewustzijn van de beoefenaar, beginnend met 
mindfulness. In ieder stadium blijft mindfulness nodig. Het gaat erom het gehele 
bewustzijn op één punt te concentreren, een zaadidee, of een mantra, en daarop 
respectvol te focussen, zonder vooroordelen. Het punt in het hart wordt lichtgevend, 
zegt één van de Upanishads. Door het activeren van de hogere innerlijke centra is het 
mogelijk om door te dringen in de verborgen kern van welk subject of object we ook 
maar contempleren. Doordat we naar de tijdloze essentie van een idee of een thema 
gaan, gaan we naar een gebied boven verleden of toekomst, een regio boven de 
beschrijving door woorden. Steeds minder hoeven we ons denken op een zaadidee 
gevestigd te houden, omdat we nu in een meditatieve stroming zitten waardoor ons 
bewustzijn verwijd wordt. De ziel kijkt dan direct naar ideeën als vormloze spirituele 
essenties, van binnen naar buiten, van boven naar beneden. 

Vanaf dit hoge Himalaya-plateau met zijn zeldzame levengevende atmosfeer kunnen 
we een wijdere blik krijgen. De lagere persoonlijkheid is tot nul gereduceerd. Het 
hogere Zelf wordt herkend als het Zelf van alles. Uit de vruchtbare velden van eenheid 
komt een gevoel van solidariteit en mededogen met alle leven. Bovendien, terwijl 
de meeste mensen spiritueel gegrondvest zijn in het stadium van de diepe slaap 
(sushupti), vestigt meditatie ons in de triade van atma-buddhi-manas, in en boven de 
persoonlijkheid. Door deze verticale integratie wordt individualisatie mogelijk gemaakt 
door universalisatie, waardoor onafhankelijk denken versterkt en verdiept wordt. Als 
we dit hoge plateau van inzicht hebben overzien en geassimileerd, zijn we klaar om 
de langzame afdaling te beginnen. Zoals veel bergbeklimmers weten, is de afdaling 
soms het moeilijkste deel van de tocht…

In het stadium van zorgvuldige afdaling van de hoogte van meditatie zijn we het best 
in staat tot eerlijke zelfstudie - van boven naar beneden. We kunnen helder, met 

mededogen en inzicht, tendensen in onze aard zien. We nemen verantwoordelijkheid 
voor onze twijfels, onze incongruenties (zaken die niet passend zijn), onze persoonlijke 
trots, enzovoort. Wetende dat onze fouten en zwakheden deel zijn van onze menselijke 
toestand zijn we dankbaar voor zo’n helder perspectief vanuit dit hogere standpunt; 
we zijn werkelijk in staat om in de schoenen van anderen te stappen. Vanaf deze 
basis van onbevreesdheid  kunnen we in de kerkers van onze psyche afdalen om 
de demonen op te zoeken. De uitdaging aanvaardend hebben we de kracht om hen 
moedig tegemoet te treden. Ons karma wordt ons dharma. We kunnen anderen 
werkelijk helpen. Daarom zijn de dagelijkse discipline van meditatie en het harde werk 
van eerlijke zelfstudie handelingen van dienstbaarheid, niet minder dan iedere andere 
vorm van dienen. Er bestaat een gezegde: Als je de binnenkant van de schaal reinigt, 
zal de buitenkant zichzelf reinigen.

Meditatie is niet altijd gemakkelijk. Zodra we beginnen, zien we het denken  onmiddel-
lijk afdwalen. Zoals Krishna zegt in de Bhagavad Gita, moeten we eenvoudigweg het 
denken terughalen en richten op het subject of object waarop we ons focussen. Als 
we dit steeds opnieuw moeten doen: oké! Door elke dag te mediteren (elke dag op 
hetzelfde tijdstip) trainen we de lagen van de ziel, en ook het brein. Door meditatie 
en zelfstudie,  zodra we wakker worden en op andere tijdstippen van de dag, 
gedurende weken en maanden, wordt onze meditatie verrijkt. Als we meer gevestigd 
zijn in deze oefening treedt een opvallende continuïteit van bewustzijn op die een 
radicale genezing van bovenaf brengt: van de krishna-christus binnenin en boven 
ons, naar beneden in de gebieden daaronder. Hierdoor wordt de astrale slijtage van 
gefragmenteerd en dwangmatig bewustzijn geheeld. Soms kunnen we dit het beste 
zien als onze dagelijkse meditatie en zelfstudie, om wat voor reden dan ook, voor een 
paar dagen of langer wordt onderbroken: we merken dat er iets ontbreekt. De ruis van 
ons bewustzijn is niet precies hetzelfde. Maak je echter geen zorgen, de bedoeling is 
de stroom te herstellen, te corrigeren en opnieuw te beginnen.

Pythagoras leerde dat we alles goed moeten onderzoeken terwijl we onszelf altijd 
laten leiden door het begrip dat van boven komt en dat de teugels in handen hoort 
te houden. Wat deze verticale integratie van bewustzijn makkelijker maakt en het 
hogere met het lagere verbindt, is de pythagorese terugblik: herinner je vóórdat je 
gaat slapen op ten minste drie manieren al de gebeurtenissen van de dag. We kunnen 
ons afvragen wat goed ging, wat verkeerd ging, en hoe we het beter hadden kunnen 
doen. We kijken niet alleen naar de uiterlijke gebeurtenissen, maar ook naar hoe de 
sfeer van de dag was. Dat ontdekken we het best in wat gezegd werd door onszelf en 
anderen. Tenslotte zijn, karmisch gezien, de belangrijkste gebeurtenissen van de dag 
die waarin we een aantal keuzen hebben. Dit is waar het karma van spraak verschijnt: 
timing, toonzetting en de woorden die we kozen. Mindful, aandachtig assimileren of 
verwerken versterkt de antahkaranische brug tussen de onvernietigbare en tijdloze 
hogere triade in ons en de tijdelijke bekleding van de lagere persoonlijkheid.

Meditatie en zelfstudie worden op deze manier een wijze van leven, een wending, 
een richting; een levensloop van meditatie en zelfstudie. Meditatie is hier geen 
zelfzuchtige escapistische vlucht naar een nirvana in een andere wereld. Het is het 
grondvesten van het dagelijkse bewustzijn in het meest ware, bestendige, spirituele 
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deel van onze aard. Ook is zelfstudie geen narcistische zelfanalyse of één of andere 
vorm van nuttige activiteit. Zelfstudie is hier het eerlijk overzien van motieven en een 
onbevreesd zichzelf bevragen hoe we het beter kunnen doen ten dienste van anderen. 
Mededogen is de schakel die deze twee ogenschijnlijk verschillende oefeningen 
verbindt. Er is een vreesloos uitzeven, verfijnen en alchemistisch transformeren van 
motieven. Volledig begrijpen van het motief waarom we de dingen doen die we doen 
en zeggen wat we zeggen of juist nalaten, dat is primair voor het beoefenen van de 
empirische kunst en wetenschap van helende spraak.
 
In stilte vindt heling plaats van innerlijke lagen van waaruit de helende spraak kan 
worden uitgedrukt die wij in de wereld laten klinken. Tijdens meditatie leren we over de 
overvloed in de schepping. In de wereld van het ongemanifesteerde is geen schaarste. 
Kijk naar de nachthemel op een plaats van lage vochtigheidsgraad, bijvoorbeeld in 
de woestijn of op een hoge bergtop; we zien duizenden, zo niet miljoenen sterren met 
het blote oog. En dan zijn er nog de exponentiële hoeveelheden sterren die kunnen 
worden gezien en “gehoord” met wetenschappelijke apparatuur. Op dezelfde wijze 
is er een grote volheid te ontdekken in innerlijke ruimte. Door innerlijk op te klimmen 
ervaren we de vreugdevolle wereld van geestelijke overvloed; we zien hoe de natuur 
werkt en hoe zij zich, gedurende wat wij benoemen als aeonen van tijd, ontvouwt 
vanuit de diepe ongemanifesteerde staat van pralaya tot de gemanifesteerde wereld 
van manvantara.

Waarom werd ons de metafysica van De Geheime Leer gegeven? Om te analyseren 
en te categoriseren? Om op egotrip te gaan? Om op te scheppen over het kunnen 
onthouden op welke bladzijde het staat? We denken van niet. De Geheime Leer leert 
ons over een pad van zelftransformatie en zelfregeneratie in dienst van de mensheid. 
Zoals geschreven in De Stem van de Stilte: Om te kunnen leven en ervaringen op te 
doen, heeft het denken breedte en diepte nodig en aanwijzingen om het op te trekken 
tot de Diamanten Ziel (Stem van de Stilte sloka 114, Drie wegen één Pad blz. 55). 
De diepe metafysica die ons wordt gegeven in De Geheime Leer is een hulp in het 
spiritueel bergbeklimmen. De leringen moeten niet mechanisch worden begrepen. 
Zij moeten universeel worden toegepast door analogie en overeenkomst: Ariadnes 
draad van intuïtie. Als we dit innerlijke pad gaan, het pad dat we alleen lopen, maar 
met dankbaarheid in ons hart voor de leraren en voor de inzichten verkregen in de 
dienst van allen, komen de leringen tot leven.

Door een innerlijk leven te vestigen waar we de vreugde van stilte kunnen ervaren, 
zien we snel hoezeer veel praten een verkwisting van kostbare energie is. Een 
positieve eerbied voor stilte, niet alleen de afwezigheid van spraak, is een diepe bron 
van waaruit creatieve helende spraak omhoog kan worden gehaald. Zoals we door 
zonder vrees de dood tegemoet te treden werkelijk kunnen beginnen te leven, zo 
kan door thuis te komen in de vruchtbare potentie van stilte iedereen waarlijk de 
manifesterende macht van het woord of verbum uitdrukken. Ieder gesproken woord 
wordt een helende boodschapper van hoop en genade. Het spraakorgaan wordt zo 
gewijd tot een geheiligd instrument om regeneratieve heling van een hogere logos 
te verbreiden. Krishna woont in het hart van iedere man en vrouw. Iedereen die een 
mededogend woord van aanmoediging uitspreekt tot een vriend in nood, kan de 

geneeskrachtige melodieën van de fluit van Krishna overbrengen, met geestelijke 
timing, precisie en weldaad.

Een belangrijke methode bij de helende werking van spraak is weerstand bieden tegen 
de voortdurende druk die in onze eigentijdse cultuur aan de persoonlijkheid wordt 
opgelegd om zichzelf te manifesteren, zichzelf te bevestigen en zich op de voorgrond 
te stellen. Een subtiele vorm van ascetisme in spraak waarvoor men de potentie van 
stilte en spraak moet kunnen begrijpen, is de verleiding te weerstaan om te spreken 
over iets dat kostbaar potentieel heeft terwijl het nog in een teer, embryonaal stadium 
van ontwikkeling verkeert. Wat zou een volwassene moeten doen als hij of zij iets 
spiritueels kan onderscheiden, misschien iets van wat we theosofisch genie zouden 
kunnen noemen, in zijn of haar eigen kind, of in een kind van een medestudent van 
theosofie? Door wijze stilte kunnen we de natuurlijke groei van het kind beschermen, 
terwijl hij of zij de kracht ontwikkelt die nodig is om zijn of haar natuurlijke, spirituele 
dharma in de wereld uit te voeren. Als we daarentegen onnodig spreken over het 
zich ontwikkelend spirituele genie van een kind, kunnen we door de kracht van het 
gesproken woord, ongezien, schadelijke krachten rondom het kind oproepen, wat De 
Stem van de Stilte ‘jaloerse Lhamayin in de eindeloze ruimte’ noemt (De Stem van de 
Stilte, sloka 251; Drie Wegen, één Pad blz.81).

Vreedzame spraak komt voort uit diepe waardering, kennis en wijsheid over doel 
en middelen. Mohandas K. Gandhi dacht vooral in vragen over doelen en middelen. 
Wat zijn mijn doelen? Wat probeer ik te bereiken? En van kritiek belang: wat zijn de 
middelen die ik wil gebruiken om deze doelen te bereiken? Kan ik, of zou ik, om vrede 
en geweldloosheid te bereiken, gewelddadige middelen willen gebruiken om iets te 
verkrijgen waarvan ik denk dat het tot vrede leidt? Gandhi moest vaak initiatieven van 
burgerlijke ongehoorzaamheid tegenhouden, omdat teveel mensen de kortste weg 
wilden nemen door geweld te gebruiken. Met spraak is het net zo. 

Vaak gaat onze communicatie met anderen verkeerd en kunnen we niet bedenken 
waarom, terwijl in feite ons gebrek aan meditatie en zelfinzicht het probleem 
veroorzaakt: niet goed doordenken van onze innerlijke aannames van middelen en 
doelen. Mededogende, helende spraak komt voort uit het oprechte, eerlijke hart. Het 
brengt goede wil en harmonie in iedere gespannen situatie, hoe explosief die ook 
kan zijn. Mededogende spraak wordt in het algemeen niet alleen gesproken met 
gevoelige aandacht voor harmonie, toonaard en resonantie, maar gaat vaak samen 
met een mooie communicatie via de ogen. Een welwillende spraaktovenaar vertelt 
vaak verhalen speciaal met humor erin. Abraham Lincoln, die heftig tegengestelde 
gezichtspunten kon overdenken en tot harmonie brengen, was beroemd om deze 
kunst. Met wat vrolijke lichtheid kon hij een discussie op een hoger niveau tillen.

Zelfs als student van theosofie is het al te vaak gemakkelijk om de zuivere macht van 
het gesproken woord over het hoofd te zien. Theosofisch gezien is ruimte niet leeg. Er 
is volheid in de ogenschijnlijke leegte. De theosofische term voor de spirituele dimensie 
van ruimte, geleend uit de Indiase wijsheidstraditie, is akasha. HPB verwijst naar 
de levende atomen van akasha als ‘de kleine levens’, en ook wel als ‘elementalen’. 
Net als de diepten van een grote oceaan werkt akasha samen met klippen die vol 
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zitten met menigten, scholen en levende stromen van elementalen. Niet alleen 
leven elementalen in de essentie van lucht, water, vuur en aarde en belevendigen 
zij deze, zij worden naar hun overheersende neiging geclassificeerd tot één van de 
drie gunas: sattva, rajas en tamas. Hoewel zij een rudimentair bewustzijn hebben, 
krijgen elementalen heel veel energie door de kracht van menselijk denken. Ieders 
denkvermogen is een levende dynamo voor elementalen. Bij iedere gedachte trekken 
we in onze sfeer overeenkomstige klassen van elementalen aan. Als we denken aan 
waarheid en mededogen, dan trekken we hogere, sattvische elementalen aan. Als 
we op persoonlijk gewin uit zijn, zullen we rajasische elementalen aantrekken. Als 
we passief, twijfelend of apathisch zijn, trekken we tamasische elementalen aan. Ons 
denken bevindt zich nooit in een vacuüm.

Spraak is de uitdrukking, de logos van ons denken. Als ons denken aantrekkingskracht 
heeft, energie geeft en de levende atomen van de akasha-ruimte transformeert, dan 
maakt spraak die ruimte des te dynamischer.  Eén enkele homogene resonantie 
doordringt het gehele universum. Noem het het ‘woord, logos, verbum, vach’. Noem 
het ‘geluid, toon, nada brahma, goddelijke resonantie’. Deze goddelijke resonantie is 
de bezielende macht, de grote opwekker of oproeper die alle atomen en moleculen 
in beweging brengt, de kleine ‘levens’ en elementalen tot werken aanzet in de drie 
werelden, de aardse, astrale en hemelse. De hele evolutie van materie, van het 
onzichtbare tot het zichtbare, is van geluid afhankelijk: geluid brengt het in werking. 
Bedenk wat de gevolgen of implicaties hiervan zijn in onze spraak, speciaal in relatie 
tot weloverwogen spraak, spraak die diep is geworteld in meditatie en zelfstudie. Noem 
het als je wilt de helende werking van beschouwende spraak (noëtische spraak), van 
boven naar beneden, tot dienst van de mensheid.

Uit: The Theosophist, juni 2018
Vertaling: Marianne Plokker
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