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De eeuwigdurende filosofie zou omschreven kunnen worden als een groep spirituele, 
maar niet sektarische filosofieën, te vinden in het oosten en in het westen, waarbij 
contemplatie en zelfonderzoek een significante rol spelen. Zij heet ‘eeuwigdurend’ 
vanwege haar leeftijd, haar universaliteit en haar bestendigheid. 

Zoals H.P. Blavatsky en vele anderen hebben opgemerkt heeft deze eeuwigdurende 
filosofie sinds onheuglijke tijden bestaan, in een onafgebroken periode, en zal zeer 
waarschijnlijk ook blijvend zijn, lang nadat voorbijgaande modeverschijnselen in de 
wereld van de filosofie zijn voorbijgekomen. Haar voornaamste doel is een transformatie 
in het bewustzijn, die soms aangeduid wordt als verlichting, bevrijding of zelfrealisatie. 
De eeuwigdurende filosofie houdt zich niet alleen bezig met verschillende manieren 
om de wereld te beschouwen, maar ook met verschillende manieren om in de wereld 
te zijn. 

Hier volgt een korte schets van deze oude traditie, en dan vooral gericht op haar 
behandeling van het zelf, dat wil zeggen van de mens. Wij moeten bedenken dat, 
aangezien deze traditie letterlijk duizenden jaren omvat en oosterse en westerse 
varianten heeft, alles wat ik omschrijf onvermijdelijk verpakt zal zijn in de taal en met de 
aannames van slechts één of twee culturen. Als de woorden niet al te letterlijk worden 
opgevat, kunnen wij er echter doorheen kijken, naar de onderliggende betekenis, 
waarbij wij in feite komen tot de kern van de zaak zoals die door de meeste, zo niet 
alle exponenten van de eeuwigdurende filosofie wordt begrepen.

Laten we beginnen met een kort overzicht. Het eerste wat je merkt bij het bestuderen 
van de eeuwigdurende filosofie, is dat alles draait om eenheid. Men gelooft dat er een 
eenheid is in de kosmos die zeer reëel is, zij het niet onmiddellijk vanzelfsprekend. 
Deze eenheid bestaat niet alleen in spirituele en metaforische zin, maar ook fysiek; 
het is de waarheid van de materie, en ook van de geest, maar het vergt training en 
inzicht om dit in te zien. Als gevolg hiervan wordt veel aandacht besteed aan allerlei 
methoden om dit inzicht te verwerven. 

Iets anders dat vrij snel duidelijk wordt is dat er een bepaalde houding bestaat ten 
opzichte van de mens: tegelijkertijd realistisch en groots. Het spreekt vanzelf dat 
de mens lichamelijk, en tot op zekere hoogte mentaal, een dier is. Toch omvatten 
wij als mens meer dan aangenomen mag worden vanuit de biologische en mentale 
processen die plaatsvinden in het samenstel van lichaam en denkvermogen. 
De mens wordt beschouwd als een microkosmos: een afspiegeling van het geheel, 
met het unieke potentieel om dit feit te beseffen en waar te maken. Er is echter 
iets in het menselijk bewustzijn dat het mat en niet ontvankelijk maakt, weerstand 
biedend tegen verandering, onhandelbaar en koppig. Dat is namelijk het 
denkvermogen: onze ‘nemesis’ of onverslaanbare tegenstander. Het is voor ons 
een kunstgreep om twee even reële, maar tegengestelde krachten in evenwicht te 
brengen: onze inherente beperkingen en ons unieke potentieel. Zoals de islamitische 
geleerde Seyyed Hossein Nasr het formuleerde: Binnenin ons zit een realiteit die de 
bron is van de kosmos zelf.

Aangezien de mens de som is van deze beide realiteiten, komt een flink deel van de 
‘psychologie’ van de eeuwigdurende filosofie neer op een diep soort zelfonderzoek, 
leidend tot het feitelijke besef van ons inherente één zijn met de totaliteit van het 
leven: de onderliggende realiteit. Al klinkt het misschien prozaïsch in de gegeven 
omstandigheden, maar dit komt eigenlijk neer op een ordening in het bewustzijn: een 
plaats voor alles en alles op zijn plaats. 

Orde in het bewustzijn impliceert dat wij de structuur van het bewustzijn en het proces 
van het denken begrijpen, en dat wij het werkelijke kunnen onderscheiden van het 
onwerkelijke, het veranderlijke van het eeuwige, het eindige van het oneindige. Dan 
vallen heilige en wereldse dingen op volkomen natuurlijke wijze op de juiste plaats.

Om het denken op een dergelijke manier op orde te krijgen is het noodzakelijk dat wij 
er aandacht aan besteden. Zo is contemplatie in deze traditie van het grootste belang. 
Of het nu het bewustzijn of de omgeving betreft, ordening hangt grotendeels af van de 
kwaliteit, de reikwijdte en de diepte van ons inzicht. 

Volgens Aldous Huxley is de eeuwigdurende filosofie (zie 
ook zijn boek De eeuwige wijsheid):

• een metafysica die een goddelijke werkelijkheid als 
waarheid aanneemt die wezenlijk is voor de wereld van 
dingen en voor levens en denkvermogens

• een psychologie die in de ziel iets aantreft dat lijkt op, of 
zelfs identiek is aan, goddelijke werkelijkheid

• een  ethiek die het uiteindelijke einde van de mens plaatst 
in het kennen van de immanente en transcendente 
grond van alle bestaan (Huxley, 1947, bladzijde 1)
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Zo kunnen we zien dat, afgezien van brede kosmologische en metafysische vragen, 
de eeuwigdurende filosofie zich ook bezighoudt met de menselijke natuur, en specifiek 
met psychologie, of, nog beter, met pneumatologie (van het woord pneuma, wat adem 
of geest betekent). Dan krijgen we iets als psyche-ologie in plaats van psychologie: 
eerder de wetenschap van de ziel dan alleen maar van het denkvermogen zoals de 
moderne psychologie dat ziet. Van belang hier, in de breedste en diepst mogelijke zin, 
is de vraag: wat is een mens?

In tegenstelling tot de eeuwigdurende filosofie zijn de moderne wetenschap en de 
analytische filosofie gebaseerd op de aanname dat de mens een denkend dier of 
wezen is, en dat het redeneervermogen ons hoogste vermogen is. Zij neigen ertoe de 
andere twee hoofdfuncties van het denkvermogen te negeren: menselijke intelligentie 
of buddhi, en het ik-makend principe, ahamkara. Verscheidene scholen van de 
metafysica bij de hindoes maken heel duidelijk dat rationeel, lineair denken alleen 
maar één bepaalde functie van het denkvermogen is. Het denkvermogen is namelijk 
ook in staat tot rechtstreekse intuïtieve waarneming, en op het menselijk niveau houdt 
het zich óók voortdurend bezig met het maken van het ik. De focus van de moderne 
analytische filosofie op slechts één aspect van het denkvermogen, de ratio of het 
redeneervermogen, heeft deze filosofie aantoonbaar verarmd en zonder duidelijke 
richting achtergelaten. 

Alleen als wij greep krijgen op zowel ons goddelijke potentieel als onze inherente 
beperkingen hebben wij een duidelijke gids door de wisselvalligheden van het leven. 
Een ander citaat van Seyyed Hossein Nasr: De moderne wetenschap kan de mens 
in staat stellen te weten hoe hij chemisch of biologisch is samengesteld of waar hij 
zich bevindt in de galactische ruimte. Maar deze vorm van wetenschap kan de mens 

niet vertellen wie hij is, waar hij was vóór zijn 
aardse bestaan, en waar hij daarna zal zijn. 
Het kan de mens niet uitleggen waar hij staat 
in wat wel existentiële ruimte genoemd is, in de 
hiërarchie van het universele bestaan. Daarom 
kan zij de mens geen ‘oriëntatie’ bieden, want 
dat betekent weten waar hij vandaan komt, 
waar hij heen moet en vooral kennis over wie hij 
is (Nasr, 1974, bladzijde 205 en 206). 

Dus: waar komen wij vandaan, wat zijn wij, en 
waar moeten wij heen? Lichamelijk en mentaal 
hebben wij veel gemeen met de dieren-, 
planten- en mineralenrijken. Toch behelzen wij 
als mens meer dan verondersteld zou kunnen 
worden, te oordelen naar de chemische, 
biologische, mentale en emotionele processen 
die plaatsvinden in het lichaam en het 
denkvermogen zoals deze tot nu toe begrepen 
worden. 

Allerlei aspecten van onze aard worden weerspiegeld in de hersenstructuur. (NB: De 
meeste wetenschappers zouden overigens waarschijnlijk zeggen dat zij veroorzaakt 
worden door de structuur van de hersenen, maar daarmee hoeven wij ons hier niet bezig 
te houden). Neurowetenschappers hebben de hersenen behandeld als grotendeels 
drievoudig van samenstelling. Het oudste deel van het brein, de hersenstam, staat 
bekend als het reptielenbrein en is naar men zegt verantwoordelijk voor overleven, 
territoriumdrift, agressie en ritueel (Ferris, 1993, p.73). Daarboven ligt het limbische 
systeem, verantwoordelijk voor seksuele instincten en krachtige emoties. Het laatst 
ontwikkelde en ‘menselijke’ deel van het brein is de neocortex. Hier zetelen taal, 
meetkunde en abstract denken. Al deze fasen van hersenontwikkeling traceren onze 
geschiedenis als menselijke wezens. Maar er is meer: in sommige opzichten is het 
brein of het denkvermogen nog steeds in ontwikkeling. Bewijs hiervan kan worden 
gevonden in studies over meditatie. Een voordracht over meditatie op de Theosophy 
Science Conference in Springbrook, Australië, liet zien dat wetenschappers die 
meditatie bestuderen ontdekt hebben dat tijdens meditatie gammagolven alle delen 
van het brein verbinden, zodat alles efficiënter werkt (Kwitko, 2006). Meditatie heeft 
daarnaast een waarneembaar effect op de linker prefrontale kwab die verantwoordelijk 
is voor positieve emoties zoals geluk. 

Wetenschappers hebben geobserveerd wat er tijdens meditatie in het brein 
plaatsvindt en, hoewel hun onderzoekingen nog maar pas zijn begonnen, kan worden 
aangegeven dat het brein ook weerspiegelt wat wij ons goddelijk of volledig potentieel 
zouden kunnen noemen, dus niet alleen maar onze historische ontwikkeling. 

De hermetische en platonische tradities wijzen erop dat zich in het brein iets specifiek 
menselijks bevindt dat niet stamt uit onze dierlijke aard; het is iets wat, zoals 
Paracelsus eens opmerkte, ‘van de sterren komt’: Alles wat ontstaat uit het vlees is 
dierlijk en volgt een dierlijke loop; de hemel heeft er weinig invloed op. Alleen dat wat 
van de sterren komt is specifiek menselijk in ons; dit is onderworpen aan hun invloed. 
Maar datgene wat van de geest komt, het goddelijk deel van de mens, dat is in ons 
gevormd naar het evenbeeld van God, en hierop heeft noch aarde, noch hemel enige 
invloed (Paracelsus, 1951/1995, bladzijde 39).

Laten we de term ‘sterren’ niet al te letterlijk nemen, want misschien zijn wij wel, of niet, 
van een andere planeet gekomen: er is meer dan één manier om een hemels wezen 
te zijn. Maar bovenstaande opmerking weerspiegelt zeker een veel voorkomende 
drievoudige indeling van de mens in lichaam, ziel en geest, waarbij het lichaam een 
dierlijke koers volgt; de geest in volledige vrijheid naar het evenbeeld van God bestaat 
onder de invloed van noch hemel noch aarde; en ergens daar tussenin bevindt zich 
de ziel, onze etherische, hemelse of psychische aard. Het lichamelijke element wordt 
gewoonlijk aangeduid door de aarde, de etherische aard door de maan, en de geest, 
de ultieme bron van leven en licht, wordt vaak gesymboliseerd door de zon. Deze 
weergave is misschien wat beperkt, maar zij drukt goed de relatie uit die bestaat 
tussen de verscheidene toestanden van zijn, die voor ieder van ons openliggen (zie 
Burckhardt, 1974, bladzijde 159). Een dergelijke ordening biedt ons enige mate van 
oriëntatie in de wijde wereld van mogelijkheden en beperkingen. 
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Ik heb ‘mogelijkheden en beperkingen’ al in één adem genoemd. Dat was niet 
toevallig, omdat het heel belangrijk is om die twee samen te nemen: wij zijn immers 
beperkte wezens, met een potentieel dat bijna onbeperkt is. Dat kan paradoxaal zijn, 
maar ik denk dat het waar is. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat wij, tenzij wij 
zowel onze beperkingen als ons potentieel begrijpen, dat laatste zullen bereiken. 
Voordat wij bijvoorbeeld zelf kunnen zien of er wel of geen grond van zijn is, een 
ultieme waarheid, God of iets dergelijks, moeten wij ons eigen denkvermogen gaan 
begrijpen, evenals alle krachten die daarin actief zijn en die ons wegdrijven van ‘wat 
is’, de realiteit. 

Een ander interessant aspect van de dynamische relatie tussen onze mogelijkheden 
en onze beperkingen (en het ís een dynamische relatie, altijd in beweging), betreft 
het feit dat ons potentieel ligt in wat traditioneel beschouwd wordt als onze goddelijke, 
theomorfische of godvormende aard. Onze beperkingen liggen in de dingen waarmee 
wij ons normaliter plegen te identificeren, zoals het lichaam en het denkvermogen. 
Ik vond onlangs een prachtige omschrijving hiervan in de islamitische traditie, zoals 
weergegeven door de hierboven al genoemde Seyyed Hossein Nasr. Hij legt uit dat 
de islam gebaseerd is op ‘de ontmoeting tussen God, gezien in zijn absoluutheid’ en 
de mens, beschouwd in zijn volledige aard. Alle schepselen weerspiegelen het 
goddelijke op één of andere manier, maar, zegt de lering, de mens is uniek omdat hij 
de spiegel is van alle eigenschappen van God. 

Nasr formuleert dat als volgt: Alleen de mens weerspiegelt alle goddelijke namen 
en eigenschappen, en doet dit bovendien op een centrale en bewuste manier. Op 
grond van deze relatie… is hij een ´centraal wezen´ in deze wereld, altijd gevestigd 
in een ´existentiële ruimte´ waarin de verticale, transcendente dimensie aanwezig is. 
Of hij zich er nu van bewust is of niet, de situatie van de mens in deze ´ruimte´ is niet 
alleen horizontaal en materieel. De verticale, spirituele as staat altijd vóór hem. De 
werkelijkheid is voor de mens altijd driedimensionaal, of de mens er nu voor kiest te 
leven in een tweedimensionale, materiële wereld, zonder de dimensie van diepte of 
hoogte… of dat hij zich volledig bewust is van de oneindige derde dimensie achter 
het beperkte horizontale oppervlak van bestaan (Nasr, 1974, bladzijde 206 en 207). 

Hier hebben we dus de idee dat de mens een centraal wezen is, uniek in de hele 
schepping. Maar als wij uniek zijn, dan is dat alleen omdat in ons de verticale 
transcendente dimensie altijd aanwezig is, of wij ons er nu van bewust zijn of niet, en 
omdat in ons de mogelijkheid ligt, ja zelfs de lotsbestemming, om ons daarvan volledig 
bewust te worden. Zo is de lering niet alleen een schouderklopje voor de mensheid, 
zij impliceert ook zeer sterk de noodzaak tot enige actie van onze kant. Er moet nog 
iets door ons gedaan worden voordat wij het wonder van de menselijke natuur, die 
uiteindelijke goddelijk is of grenzeloos, volledig kunnen proeven of ervaren. 

Wij mogen dan wel die driedimensionale, spirituele wezens zijn, grotendeels 
gedefinieerd door de verticale spirituele as, zoals elke versie van de eeuwigdurende 
filosofie suggereert, maar in de praktijk neigen wij ertoe het spirituele element te 
negeren en onze theomorfische of godvormende aard te ontkennen. Tegelijkertijd 
proberen wij nog steeds om de fysieke wereld te domineren alsof wij kleine 

plaatsvervangers van God zijn. Wij neigen ertoe de baas te spelen over de schepping 
zonder ons eerst te onderwerpen aan onze echte meester, of die nu gezien wordt 
als God ´in de hemel´ of als het atma in ons. Wij buigen niet voor het goddelijke, 
noch voor ons ware potentieel. Nasr wijst erop dat, als wij centrale wezens zijn of 
microkosmossen, dit alleen komt door onze theomorfische of aan het goddelijke 
ontleende wezens zijn of microkosmossen, dit alleen komt door onze theomorfische, 
of aan het goddelijke ontleende, natuur. Hij wijst ook op het volgende: Wanneer de 
mens het meest opschept over het overwinnen van de natuur, dan heeft juist het 
omgekeerde proces plaatsgevonden. Het is namelijk een schijnbare en naar buiten 
gerichte verovering… die gepaard gaat met een volkomen ontbreken van ascetisme, 
spirituele discipline of afwerpen van het kleine zelf. Dit opscheppen maakt de mens 
dus, meer dan ooit, een gevangene van zijn eigen hartstochten en natuurlijke neigingen 
(Nasr, 1974, bladzijde 211).

Een andere belangrijke stelling gaat over de beperkingen van het redeneerver-
mogen. Nasr legt uit dat de rede de schaduw is van het intellect. Zij zou niet de 
baas moeten zijn. In het gewone spraakgebruik zijn rede en intellect min of meer 
synonieme termen. Maar in de islamitische traditie wordt het woord ´intellect´ soms 
gebruikt om te verwijzen naar een hogere intelligentie, zoals de term intellectus van 
Plato. Het betreft geen rationeel, lineair, analytisch denken, maar meer iets als intuïtie 
of inzicht. In deze trant gaat Nasr verder: 
Als zij (de rede of het redeneren, redactie) ondergeschikt blijft aan het intellect (de 
hogere intelligentie, redactie) … dan is zij een positief instrument dat de mens kan 
helpen om te reizen van veelvoudigheid naar eenheid. Maar als zij rebelleert tegen 
haar eigen bron, tegen zowel het intellect als de openbaring, dan wordt zij de bron 
van disharmonie en ontbinding… Als de moderne mens in staat is geweest om de 
natuur te domineren, maar haar en zichzelf tegelijkertijd te vernietigen, meer dan 
mensen van alle andere beschavingen, dan is dat vooral omdat met hem, meer dan 
ooit tevoren, de rede onafhankelijk is gemaakt van haar grondslag. In zo´n toestand 
wordt de rede als een zuur dat brandt door de weefsels van de kosmos (Nasr, 1974, 
bladzijden 213 en 214).

De laatste zin verdient het om langere tijd over na te denken. Geformuleerd in moder-
ner idioom zouden wij kunnen zeggen dat wij, alleen wanneer het brein of het denken 
ondergeschikt is aan inzicht of intelligentie, juist handelen, of weten wat goed is om te 
doen. Een soortgelijk idee werd verwoord door J. Krishnamurti en David Bohm in één 
van hun dialogen. Toen ze het hadden over de relatie tussen het brein en intelligentie 
waren ze het erover eens dat het brein een instrument van intelligentie kan zijn, en 
dat denken kan wijzen naar intelligentie. Denken op zich is echter onvruchtbaar en 
heeft geen waarde zonder intelligentie (Dialoog met Bohm in Krishnamurti, 1986, 
bladzijde 520). Ook in dat opzicht is onze kracht hooguit ´geleend´. Dit is een 
belangrijke constatering omdat het niet alleen het goddelijk potentieel binnenin de 
mens benadrukt, maar ook de weg erheen. Die loopt niet via het menselijk wezen 
zoals in het algemeen bekeken, niet door het ego of het intellect, maar door onze 
hogere natuur. Wij moeten door de oppervlakte van het denkvermogen heenbreken, 
om te komen tot dat wat goddelijk in ons is. Wij moeten ons onderwerpen aan de echte 
meester van de natuur vóórdat wij de natuur op een veilige wijze kunnen overheersen, 
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of zelfs maar met de natuur in wisselwerking kunnen staan zonder kolossale schade 
te veroorzaken, zoals nu het geval is.

Deze, en talrijke andere leringen van soortgelijke strekking, in het oosten en in het 
westen, vormen samen de eeuwigdurende filosofie, niet zozeer een hoeveelheid 
kennis, maar meer een weg van wijsheid. Zij gaat over de aard van het meetbare, 
het bestaan van het onmeetbare, en de verhouding tussen die twee. Bovenal helpt 
zij ons het algemene gebrek aan inzicht over wat eeuwig is en wat voorbijgaand is, 
wat werkelijk is en wat slechts verbeelding, te overwinnen. Dit is het domein van de 
ware filosofie en de spirituele ethiek die het voornaamste onderwerp bepalen van de 
eeuwigdurende filosofie, of ‘perennial philosophy’.
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De redactie van Theosofia werkt met een 
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innerlijke naar uiterlijke transformatie.

Het Engelse woord voor ‘aanbieden’ is ‘to 
offer’. Het woord ‘offeren’ heeft vervolgens 
in onze taal weer allerlei betekenissen 
gekregen, zoals in het Engels zo beeldend 
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of ‘heel’ maken. 

Het theosofische werk in Nederland wordt dus door vrijwilligers gedaan, en biedt hun 
hierdoor verdieping in broeder/zusterschap, wijsheid, liefde en spiritualiteit. Is dat 
werk voor die mensen groep een ‘offer’? In de betekenis van ‘iets aanbieden’ zeker! 
Zij investeren immers veel van hun tijd en energie om te proberen de heelheid van 
theosofie zo mooi mogelijk door te geven, en dat doen ze met liefde. 

De Theosophical Society (Adyar), en dus ook onze TVN, draait op deze kleine groep 
vrijwilligers. Wilt u ook uw diensten aanbieden? Dat kan: neem dan contact op met uw 
loge/ centrum of met de voorzitter van de TVN:  voorzitter@theosofie.nl 

Wij wensen u met dit tijdschrift in ieder geval veel
leesplezier!
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