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Onwrikbaarheid en flexibiliteit
Surendra Narayan
Surendra Narayan (1919-2017) was 
vele jaren internationaal vicepresident 
van de Theosophical Society (Adyar).

Er staat een zin in Aan de voeten van de Meester (UTVN, Drie Wegen, één Pad 
bladzijde 199) die ons aanraadt onwrikbaar te zijn als een rots waar het goed en 
kwaad betreft, maar altijd aan anderen toe te geven in dingen die er niet op aan-
komen.

Als we nadenken over dit onderscheid tussen goed en kwaad, merken we dat de 
ideeën hierover variëren van verleden tot heden, van land tot land, van religie tot 
religie, van gemeenschap tot gemeenschap, zelfs van kaste tot kaste. Nog niet zo 
lang geleden was het gewoonte in bepaalde delen van India dat een weduwe zichzelf 
opofferde op de brandstapel van haar echtgenoot. Dat werd daar beschouwd als juist 
en heilig, maar dat was niet het geval in andere delen van het land, en is nergens meer 
zo; de wet verbiedt het nu ook. Veel oorlogen in de middeleeuwen werden ‘heilige 
oorlogen’ genoemd. Zelfs in onze tijd is het aantal oorlogen niet kleiner geworden. 
Ze worden als juist beschouwd door het land dat optreedt als agressor (of de groep 
van landen), en als onjuist door vele andere. De meest recente ontwikkeling is 
‘terrorisme’. Sommige personen die zich daarmee bezig houden beschouwen het als 
volkomen terecht en een dienstbetoon aan god, religie of land. De rest van de wereld 
noemt het barbaars en volkomen onterecht. Kinderarbeid is een praktijk die als juist 
beschouwd wordt door hen die kinderen in dienst hebben. Het verlaagt namelijk de 
productiekosten, zorgt ervoor dat goederen verkocht kunnen worden op competitieve 
nationale en internationale markten, en biedt toevallig ook nog eens werkgelegenheid 
aan de armen. Anderen beschouwen dit alles als egoïstische uitbuiting en schadelijk 
voor een geïntegreerde gezonde groei van kinderen. 

De woorden ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn ook gebruikt in dezelfde betekenis als ‘juist’ en 
‘onjuist’. Het is in deze context misschien relevant te verwijzen naar een uitspraak 
van Aldous Huxley in The Perennial Philosophy: Goed is het conformeren van het 
afgescheiden zelf aan, en uiteindelijk vernietigen in, de goddelijke grond…  Kwaad, 
de versterking van afgescheidenheid, de weigering te weten dat die grond bestaat. 
Dan staat er, en dat is belangrijk: Deze onjuiste toestanden van het denkvermogen
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Charles Webster Leadbeater  (1854 – 1934) werd in 1883 in Londen lid 
van de Theosophical Society (TS) en reisde met H.P. Blavatsky (1831 
– 1891) naar India in 1884. Hij steunde Kolonel H.S. Olcott in zijn werk 
voor boeddhistisch onderwijs op Ceylon (nu Sri Lanka). Terwijl hij op het 
hoofdkwartier van de TS in Adyar verbleef, leerde hij enige meditatie-
technieken van één van de Meesters van Blavatsky die hem in 1884 als 
chela (leerling) geaccepteerd had. De beoefening hiervan resulteerde in zijn 
ontwikkeling van helderziendheid. Van 1900 tot 1905 was hij een populaire 
internationale spreker voor de TS. In veel opzichten was hij zijn tijd vooruit, 
maar toen hij ervoor pleitte om kinderen seksuele voorlichting te geven, nog 
een taboe in die tijd, viel hij in ongenade, zodat hij in 1906 de TS verliet, 
waarover dit boek vertelt. In 1909 werd hij weer als lid aangenomen, en in dat 
jaar ontdekte hij Krishnamurti. Leadbeater, die later in zijn leven in Australië 
woonde, stierf in 1934, een jaar na Annie Besant. Krishnamurti, die toen juist 
in dat land was, bezocht zijn crematie-plechtigheid.

Dit boek werd samengesteld door Pedro Oliveira, afkomstig uit Brazilië. Hij 
is coördinator educatie van de TS in Australië, was in Adyar Internationaal 
Secretaris en was president van de Indo-Pacific Federation. Hij schreef 
artikelen en boeken, waaronder N. Sri Ram: A Life of Benificence and 
Wisdom.

C.W. Leadbeater
The Life After Death
Theosophical Publishing House, Adyar 
94  bladzijden, 2012 - 13e herdruk, paperback 
ISBN 8170592534 – prijs € 4,00

Dit onderwerp is van groot belang voor iedereen, want op een dag zal ieder 
van ons sterven, dat is zeker. Ook is er niemand die nooit een naaste  heeft 
‘verloren’ aan de dood.
Volgens theosofie is de dood niet iets wat we moeten vrezen, maar juist 
iets moois, en een noodzakelijke stap in onze evolutie door vele levens 
heen. Behalve dat wij na de dood gewoon ons leven voortzetten maar dan 
niet meer in het stoffelijke gebied, maken we in die fase van ons bestaan 
ook weer een ontwikkeling door, en daarover vertelt dit nuttige en helder 
geschreven boekje.
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Laten wij eens stilstaan bij het advies om ‘aan anderen toe te geven in dingen die 
er niet op aankomen.’ We hebben vaak gemerkt dat veel onaangenaamheden, en 
zelfs ruzies, in families optreden omdat de ouders het vervelend vinden als hun 
kinderen bepaalde oude tradities en gewoontes overboord gooien, bijvoorbeeld 
dat huwelijken alleen gearrangeerd worden door de ouders of door ouderen in de 
familie, of dat meisjes alleen maar naar meisjesscholen mogen. Soms ontstaan er 
meningsverschillen tussen ouders en kinderen over de manier waarop deze zich 
kleden, over de vakken die zij op school of op de universiteit kiezen, over hun carrière, 
of zij hetzelfde beroep als hun vader kiezen, of juist iets heel anders. Nog niet zo lang 
geleden kon in India in veel families het voorstel dat een weduwe zou hertrouwen, 
of zou trouwen buiten de kaste, een ware aardbeving van 6 of 7 op de schaal van 
Richter veroorzaken! Het advies dat in al zulke aangelegenheden gegeven wordt is 
‘altijd mild en vriendelijk blijven, redelijk en toegeeflijk, waarbij u anderen dezelfde 
volledige vrijheid gunt die u voor uzelf nodig hebt.’ 

Ook wanneer we kijken naar de manieren waarop werk verricht wordt, bijvoorbeeld in 
liefdadige en filantropische instellingen, zien we vaak dat meningsverschillen ontstaan 
over dingen die er niet op aankomen. Het zou goed zijn te verwijzen naar het advies 
dat H.P. Blavatsky (HPB) in dit opzicht gaf aan de leden van de Theosophical Society 
in America die bijeengekomen waren voor hun jaarlijkse conventie. Zij schreef: De 
Meesters vragen alleen dat iedereen zijn best doet, en bovenal dat iedereen er 
werkelijk naar streeft zich één te voelen met zijn fellow-worker of collega. Het gaat 
niet om het op saaie wijze bereiken van overeenstemming over intellectuele vraag-
stukken, of over details van werk dat gedaan moet worden, maar om een ware, 
hartelijke, serieuze toewijding aan onze zaak die ertoe zal leiden dat iedereen zijn 
broeder zo goed mogelijk helpt om te werken voor dat doel, of men het nu wel of niet 
eens is met de precieze manier waarop dat werk uitgevoerd wordt.

In een andere boodschap voegde HPB eraan toe: Zichzelf in de gaten houden is 
uitermate noodzakelijk, vooral als iemand persoonlijk de leiding wil hebben, en 
gekwetste eigenwaan zich kleedt in de pauwenveren van devotie en altruïstisch werk.

Uit: The Theosophist, mei 2008
Vertaling: Anne Myrthe Iken

zijn… volkomen onverenigbaar met die verenigende 
kennis van de goddelijke grond, die het hoogste goed 
is.

Aan de basis van weten wat juist is en wat onjuist ligt 
het waarnemen van de eenheid van alle leven. Leraren 
hebben ons keer op keer herinnerd aan de noodzaak 
van het inzien van de waarheid dat alle leven één is. In 
de bijbel staat de volgende prachtige zin: Want, gelijk 
wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet 
alle dezelfde werkzaamheid hebben, zo zijn wij, hoewel 
velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk 
leden ten opzichte van elkander (Romeinen 12:4-5).

Met gebruikmaking van ander idioom heeft 
J. Krishnamurti eens gezegd: Het is allemaal één 
beweging – de sterren, de hemelen, de maan, de zon: 

één enorme energie. Onze energie is heel beperkt. Kan die beperking afgebroken 
worden en kunnen wij deel uitmaken van die enorme beweging van leven? Ik noem 
dit goedheid.

Een verlichte soefi zei, toen hij zich richtte tot de allerhoogste: Ik ging de tuin in, 
bekeek elke afzonderlijke bloem daar, en merkte dat ieder dezelfde kleur had en 
dezelfde zoete geur als u.

De perceptie van deze eenheid van alle leven ontstaat naarmate wij nauwkeurig 
observeren, kijken, en proberen de aard van het leven, gebeurtenissen en relaties te 
begrijpen vanuit een dieper bewustzijnsniveau, voorbij het ‘zelf’, het ‘mij’ en ‘mijn’. Een 
toenemend waarnemen van deze eenheid begint zelfzucht en afgescheidenheid weg 
te spoelen, gehechtheid aan dingen die ons plezier bezorgen waarbij we volkomen 
voorbijgaan aan wat er met anderen gebeurt. Het leidt ons ertoe te beseffen wat juist 
is en wat onjuist, in gedachte, woord en daad.

Dit alles betekent niet dat wij het dagelijks leven achter ons moeten laten en ons 
terugtrekken in afzondering. Een bekende lering van de Boeddha mag hier misschien 
herhaald worden. Op een dag benaderde Anathapindika, een man die onmetelijk rijk 
was, de Boeddha en sprak: Mijn hart verlangt ernaar te doen wat juist is en een zegen 
te zijn voor mijn medemensen. Moet ik mijn rijkdom en mijn zakelijke ondernemingen 
opgeven en net als u dakloos worden om de gelukzaligheid van een religieus leven 
te verwerven? De Boeddha antwoordde: De gelukzaligheid van een religieus leven is 
haalbaar voor iedereen, en hij die zich hecht aan weelde kan dit beter afschudden dan 
toestaan dat zijn hart erdoor vergiftigd wordt; maar hij die niet gehecht is aan rijkdom 
en die, in het bezit van rijkdommen, deze op de juiste manier gebruikt, zal een zegen 
zijn voor zijn medemensen. Het zijn niet het leven, weelde en macht die mensen tot 
slaaf maakt, maar het zich vastklampen aan het leven, weelde en macht.


