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Getijden van het 
denkvermogen
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).
Dit artikel verscheen in The Theosophist
met als titel Seasons of the Mind.

In haar boek De Geheime Leer neemt H.P. Blavatsky (hierna HPB), voordat ze het 
eigenlijke werk inleidt, even de tijd om onze aandacht in een specifieke richting te sturen. 
Ze zegt dat alles wat volgt gefundeerd moet zijn op een basisbegrip: De Geheime 
Leer is gebaseerd op de Stanza’s van Dzyan, en als de lezer de beschouwingen in de 
stanza’s wil kunnen waarderen moet men vertrouwd zijn met enkele grondbegrippen 
die zij de drie grondstellingen noemt (De Geheime Leer I, Proloog [14]).

De eerste fundamentele grondstelling introduceert een alomtegenwoordig, eeuwig, 
grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is 
(De Geheime Leer I, Proloog [14]), beschreven als ondenkbaar en onuitsprekelijk. 
De tweede grondstelling spreekt over periodiciteit en dat is wat ik hier wil bespreken. 
De derde grondstelling heeft betrekking op de verplichte pelgrimstocht voor iedere 
ziel (De Geheime Leer [17]). Dit komt dichter bij onze ervaring en ons huidige niveau 
van begrijpen.

In de tweede grondstelling (De Geheime Leer I, Proloog [16]) zegt HPB dat er een 
bepaalde waarneming is die men op ieder gebied van de natuur heeft gedaan, 
onmiskenbaar en universeel: de wet van periodiciteit. Ze noemt enkele van de vele 
voorbeelden, zoals de afwisseling tussen dag en nacht, leven en dood, slapen 
en waken, enzovoort. Deze periodieke gebeurtenissen zijn zo universeel dat zij 
periodiciteit beschrijft als een absolute wet van het universum.

Wij ervaren ook perioden, langere combinaties van dag en nacht: we hebben de 
kringloop van het jaar waarin de aarde rond de zon draait. Hij begint op één punt 
en keert terug tot datzelfde punt in relatie tot de zon. Dat is het zonnejaar waarin 
vele kleinere afwisselingen optreden, zoals 365 perioden van dag en nacht. Hetzelfde 
idee van perioden doet zich op alle niveaus voor, van klein tot groot. Zo zijn er ook 
kosmische dagen en nachten: de dag van Brahman en de nacht van Brahman. 
We spreken over het leven van een planeet als een van deze ‘dagen’, en over zijn 
verdwijnen als een van deze ‘nachten’. Dit zijn enorme tijdsspannen waarvoor ons 

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

Tim Wyatt
Cycles of Eternity
An Overview of the Ageless Wisdom
Leeds Theosophical Society, in association with
Firewheel Books, West Yorkshire
111 bladzijden, gepubliceerd in 2016, paperback 
ISBN 9780956145147 – prijs € 15,00

Alles in het universum, zichtbaar en onzichtbaar, leeft en is op een 
eeuwigdurende evolutionaire reis. Universele wetten, onderling met elkaar 
verbonden, de huidige wetenschap, filosofie en religie  pre-daterend
en bevestigend verklaren de evolutie en de werkzaamheid van zowel 
het universum als de mens. Dit staat bekend als de tijdloze wijsheid of 
theosofie. Deze aloude kennis biedt een overtuigende visie op onszelf en 
de kosmos, en is tegelijkertijd uiterst modern. 

Tim Wyatt bestudeert al zijn hele leven de esoterische mysteriën, occulte 
wetenschap en de tijdloze wijsheid. Hij werkte vijftig jaar als journalist voor 
verschillende media, richtte in Leeds de School of Applied Wisdom op en 
geeft lezingen, seminars en workshops voor de Theosophical Society en 
voor andere groeperingen.

Kurt Leland
Rainbow Body
A History of the Western Chakra System
from Blavatsky to Brennan 
Ibis Press / Nicholas Hays, Inc., Lake Worth, 
516 bladzijden, 2016 soft cover 
ISBN 9780892542192 – prijs € 28,95

Vele boeken zijn geschreven over de chakra’s – de psycho-energetische 
centra langs de ruggegraat, helderziend waar te nemen als lichtende 
wielen - gebaseerd op de Indiase tradities. Eeuwenlang zijn de chakra’s 
gebruikt voor genezing, meditatie en spirituele ontwikkeling, resulterend in 
zowel verbeterde gezondheid als verlichting. Maar nog maar weinig is er 
geschreven  over de ontwikkeling van het westerse chakra-systeem, zoals 
dat gestalte kreeg door het werk van Blavatsky, Leadbeater, Aurobindo, 
Jung, het instituut Esalen, Brennan en anderen.

Kurt Leland schreef boeken over astrale projectie, bijna-dood-ervaringen 
en de transcendente mogelijkheden van muziek. Hij is een internationale 
spreker voor de Theosophical Society, klassiek musicus en componist. Hij 
geeft cursussen en consulten in zijn praktijk ‘Spiritual Orienteering’.
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begripsvermogen noodzakelijkerwijs te beperkt is.

Dit idee van periodiciteit wordt in alle spirituele tradities van de wereld op verschillende 
manieren uitgewerkt. In het christelijke bijbelboek Prediker staat een vaak geciteerde 
weergave van deze tweede fundamentele grondstelling: Voor alles wat gebeurt is 
er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel ... De schrijver geeft dan 
een lange lijst van sommige van deze ‘tijden’: een tijd om geboren te worden 1

en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien, een tijd 
om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te 
bouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een 
tijd om te dansen (…) (Statenvertaling, Prediker 3:1-8). Alles heeft zijn tijd. Zolang er 
manifestatie is, is er verandering. Veel van wat wij herkennen als cycli in de natuur 
weerspiegelt zich ook in onze eigen psychologische cycli. Deze inwendige getijden 
zijn het onderwerp van dieper onderzoek naar de aard van de menselijke ervaring, 
zoals zij onder woorden wordt gebracht in de geschriften en spirituele richtingen van 
de hele wereld.

Er is een specifieke cyclus waarop leven en leer van de Boeddha zich speciaal richten: 
een zich voortdurend herhalend wiel waarop de mensheid gevangen zit, een cyclus 
waar wij onverbiddelijk doorheen gaan (en deze cyclus wordt samsāra genoemd) het 
wiel dat leidt van geboren worden, door het leven heen gaan naar de dood, en weer 
opnieuw geboren worden. Nauw verbonden met samsāra is een andere duidelijk 
psychologische cyclus, bekend als de twaalf nidāna’s, de onderling afhankelijke 
schakels van oorzaken die ons in samsāra voeren en ons vasthouden. Deze keten 
heeft zijn begin in onwetendheid en als einde de dood en opnieuw geboren worden. 
Als er geen ander element aanwezig zou zijn, dan zouden deze cycli de mensheid 
veroordelen tot een eindeloze herhaling van een onbevredigend bestaan.

Er doet zich echter wél een ander element voor: de factor van bewustzijn en in 
het bijzonder dat bewustzijn dat een graad van zelfbewustzijn heeft bereikt. De 
mogelijkheid om de cyclus te doorbreken en ‘van het wiel af te stappen’ doet zich 
voor op het punt in iemands ontwikkeling waar het gezegde dat ieder mens zijn eigen 
absolute wetgever is een betekenis begint te krijgen (Mabel Collins, Licht op het Pad, 
in Drie Wegen, één Pad, blz.171). In plaats van een zich voortdurend herhalende 
kringloop zonder onderbreking tilt het gebruik van een ontplooid bewustzijn de mens 
uit boven het niveau van deze voortdurende herhaling van een door onwetendheid 
gevoed bestaan. Van bovenaf bekeken is het een cirkel; gezien vanuit een andere 
hoek met een zich ontvouwend bewustzijn zien we meer een spiraal. Dit gebeurt 
op verschillende niveaus. Er wordt iets diepers toegevoegd, zodra bewustzijn zich 
ontvouwt. 

1 Noot van de vertaler: Modernere bijbelvertalingen, zoals de NBG en de Willibrord schrijven: ‘een tijd om 
te baren’. De Nieuwewereldvertaling van de Jehova’s Getuigen schrijft: ‘een tijd voor geboorte’.

Getijden van innerlijke activiteit zijn ingebed in de sociale, religieuze en spirituele 
praktijken van de wereld. In India bestaat het welbekende schema van de levensfasen, 
bekend als de vier âshrama’s – de vier stadia van iedere incarnatie. Het begint met 
de jeugd, de brahmachâri âhrama, waarin leren, luisteren en horen de passende 
activiteiten voor dat levensgetijde zijn. Het is een groeien in die zin dat de periode van 
leren het mogelijk maakt om het geleerde in het volgende stadium uit te drukken. Het 
is niet anders dan wat wij zien als de seizoenen in de natuur. Men bereidt zich voor 
op de werking van wat volgt.

Na de fase van leren komt de toepassing van wat geleerd werd in de fase van het 
gezinshoofd, grihastha, waarin de nadruk ligt op verantwoordelijkheden voor familie, 
carrière en gemeenschap. 

Na de fase van gezinshoofd doorlopen te hebben komt een periode van zich 
terugtrekken, net zoals de lente tot de zomer leidt, die weer tot de herfst voert. Het 
is een periode waarin de kracht die gedurende het leven is opgewekt iemand naar 
zijn wortels trekt, naar een tijd van rust, van contemplatie, van zich terugtrekken uit 
de actieve wereld. In het klassieke India werd dit gezien als de fase van de woud-
bewoner of kluizenaar (vânaprastha). 

De tijd van zich terugtrekken maakt het mogelijk een beweging te ervaren naar een 
fundamenteel centrum waarvan de volledige uitdrukking gedurende de normale 
levensloop werd verstikt. 

Deze periode van woudbewoner biedt de mogelijkheid voor de volgende fase (en dat 
gingen velen nu en in het verleden gewoonlijk niet aan) van renunciatie, verzaking, 
afstand doen, het stadium van de sannyâsî die alles wat hem verbindt met het 
wereldse leven opgeeft en zich volledig richt op eenwording met het goddelijke. Dit 
zijn de uitdrukkingen van fasen, getijden in een incarnatie - een cyclus binnen een 
andere cyclus - waar we ons van bewust zijn.

De grote vraag die Ramana Maharshi stelde: ‘Wie ben ik?’ 
is ook voortdurend onze vraag. Hoe we die beantwoorden 
bepaalt hoe we ons in de wereld gedragen. Er zijn vele 
manieren waarop zich dit uitdrukt. ‘Wie ben ik?’ betekent 
vanuit occult oogpunt dat ieder mens een uitdrukking is 
van de hoogste geest en de laagste materie, met elkaar 
verbonden door het denkvermogen (manas of mind). Dat 
heeft niet alleen betrekking op de individuele mens, maar 
op het stadium van mens-zijn. Ieder van ons deelt in deze 
drievoudige natuur, haar wetten en sturende krachten. 
De verbindingsschakel tussen hoogste geest en laagste 
materie is altijd het denkvermogen. Het is essentieel 
om de werking van het denkvermogen in relatie tot 
deze andere twee stromen te leren begrijpen. Dit schijnt 
onze zoektocht te zijn, ieder moment waarop we op een 
ontwaakte manier reageren.
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In ons proces van bewustzijnsontwikkeling is het denkvermogen altijd de eerste 
component die erbij betrokken is. Begrip en vaardigheid om met de capaciteiten van 
het denkvermogen te werken zijn noodzakelijk om effectief te zijn in dit ontwikke-
lingsproces. Het denkvermogen heeft zijn getijden. Hoe zien die getijden eruit? Hoe 
kunnen we die beschrijven en, belangrijker, hoe kunnen we deze getijden ervaren? 
Hoe kunnen we omgaan met deze wisselende aard van het denkvermogen? De 
geschriften van de wereld behandelen dit fundamentele probleem op veel verschillende 
manieren. Eén van de spirituele juwelen van de mensheid is een klein deel van het 
grote epische gedicht, de Mahabharata. Daarin vinden we de Bhagavad Gitā. Deze 
bijzondere tekst is een onuitputtelijke bron van nauwkeurige, krachtige en bruikbare 
beschrijvingen van sommige van deze getijden van het menselijk denkvermogen en 
hoe deze zich uitgebreider kunnen uitdrukken.

Het potentieel van het menselijke denkvermogen wordt in De Geheime Leer 
beschreven als een denkvermogen om het heelal te omvatten (De Geheime Leer 
II. Stanza IV.17. [105]). In de Gitā vindt een dialoog plaats tussen de strijder-prins 
Arjuna en zijn wagenmenner Krishna, het innerlijk goddelijke. De Gitā is een poging 
om ons iets over te brengen van dit hogere potentieel. De betekenis ervan wordt 
afgezwakt als we het als een historische conversatie beschouwen, hoewel dat zijn 
waarde kan hebben. De Gitā heeft, net als alle diepe waarheden, meer de aard van 
een mythe. Een feit is iets heel kleins. De wereld is vol betekenisloze feiten. Een 
mythe daarentegen is het grootse verhaal dat put uit symbolische uitdrukkingskracht, 
en deze symbolen verbinden zich met de diepere lagen van ons bewustzijn. Dat 
maakt voor ons een ervaring op een veel dieper niveau mogelijk.

Als er ergens in een verhaal een prins optreedt, dan is hij dus nog geen koning. 
Hoewel hij koninklijk van aard is heeft de ontwikkeling die nodig is voor zijn ware 
koninklijke status en zijn heerschappij over het koninkrijk nog niet plaatsgevonden. 
Als we een prins tegenkomen hebben we onmiddellijk het idee dat er nog meer moet 
komen. Het verhaal van de Bhagavad Gitā begint met prins Arjuna aan het begin 
van een grote veldslag. Het eerste hoofdstuk spreekt over een specifiek getij van het 
denkvermogen dat rijk aan potentieel is. Rijk in die zin dat het de manier beïnvloedt 
waarop wij deze ervaringen trachten te vermijden. We maken dergelijke ervaringen 
in het dagelijkse leven niet graag mee, zelfs niet bij onze pogingen om onszelf te 
ontwikkelen en te begrijpen.

Het eerste hoofdstuk van de Gitā spreekt over de diepe en levensveranderende 
ervaring van Arjuna’s vertwijfeling, zijn wanhoop en zijn neerslachtigheid. Alleen 
vanuit dit begingetij van het denkvermogen kon de dialoog plaatshebben. Zonder de 
verpletterende ervaring van vertwijfeling zou er geen dialoog mogelijk zijn tussen het 
kleine zelf en het goddelijke. Dit moeten we op waarde schatten. Niemand die van 
zichzelf zegt dat hij een gezond denkvermogen heeft zoekt wanhoop of vertwijfeling 
op. Een feit is dat we ook de lente, zomer of winter niet opzoeken. Die hebben hun tijd 
en komen over ons heen, of we ze nu zoeken of niet.

Normale intelligentie zou van ons eisen dat we ons voorbereiden op dat waarvan 
wij weten dat het komt. Net zoals wij gedurende ons leven voorbereidingen treffen 

voor het moment dat we er niet langer zullen zijn: we geven onze bezittingen door, 
geven ons huis weg, stellen een testament op. Dat is normaal gedrag om voorbereid 
te zijn. Op een dieper niveau bereiden we ons gedurende ons leven ook voor door te 
ervaren wat het voor het bewustzijn betekent om zonder lichaam te functioneren. We 
nemen de tijd voor meditatie, voor een juist perspectief op de relatie van bewustzijn 
en zijn voertuig. Uit dit proces komen onherroepelijk ervaringen voort die, indien juist 
begrepen, het proces van overgaan gemakkelijker maken. Iedereen die de ervaring 
heeft gehad van leven buiten het lichaam2 zal op het moment van sterven zelden 
hunkeren naar de beperkingen, de pijn en het lijden die met leven in een lichaam 
gepaard gaan. Dat is deel van de oefening.

Arjuna was klaar voor iets waarop zijn hele leven hem had voorbereid. Als lid van de 
strijderskaste was het zijn aard, training en ervaring dat het zijn leven, zijn dharma 
was om strijd te leveren. Juist toen zo’n rechtvaardige en nobele strijd zich voordeed 
was de keuze wat zijn dharma betreft duidelijk. De keuze van dit speciale getij van zijn 
denkvermogen was echter in tegenspraak met zijn eigen aard, zijn dharma. Daarom 
vond het gesprek plaats. Natuurlijk ging de aard van dat gesprek de strijd die voor 
hem lag verre te boven.

In het begin van het gesprek met Arjuna gebeurt er net zoiets als er gebeurt tussen 
ouder en kind. Het kind heeft een moment van vrees of onzekerheid, berustend op een 
onjuist wereldbeeld. Wat gebeurt er dan? Wij nemen het kind in onze armen en praten 
ertegen. Krishna, de goddelijke ouder, zegt tot zijn verontruste kind: ‘Het is goed, 
maak je geen zorgen, er is meer dan jij ziet. Er komt een tijd wanneer je zult erkennen 
dat geen van deze mensen met wie je slag gaat leveren zal sterven, ook zullen zij 
niet tot leven komen. Niets wordt geboren, niets sterft; alles is een uitdrukking van de 
goddelijke natuur.’ Als Arjuna’s denkvermogen tot rust komt, doet zich een diepere 
ontvankelijkheid voor en beginnen de lessen van de Gitā zich te ontvouwen. Voor 
ons doel zouden wij dit aspect van getijden in de fluctuaties in ons eigen bewustzijn 
kunnen onderzoeken. Als we ons ergens van bewust worden kunnen we er iets aan 
doen.

Vroeger had ik een leraar bij wie onze groep jonge mensen zich verzamelde om 
naar hem te luisteren. Hij sprak over vele diepgaande dingen. Veel hield verband 
met zijn eigen levenservaring, hij was aanmerkelijk ouder dan wij. Soms hield hij 
op met praten en vroeg aan ons: ‘Begrijpen jullie wat ik zeg?’ Af en toe vroeg hij dat 
rechtstreeks aan mij en omdat ik altijd geconcentreerd trachtte te luisteren naar wat 
hij zei, antwoordde ik: ‘Ja zeker, ik begrijp het.’ Hij bleef dan een ogenblik stil, keek 
naar mij en zei dan: ‘Nee je begrijpt het niet!’ Ik ging ertegenin: ‘Jawel ik begrijp het 
wel’ en herhaalde dan precies de woorden die hij had gebruikt. Steeds bleef hij me 
heel vriendelijk aankijken, schudde dan zijn hoofd en zei: ‘Nee je hebt me gehoord, 
maar je begrijpt het nog niet. Maar dat komt wel. De tijd zal komen dat de betekenis 
achter deze woorden in de ontwikkeling van je eigen bewustzijn en begripsvermogen
hun beloop zal hebben. Op een gegeven moment zullen beide elkaar ontmoeten en 
zul je het begrijpen. Voorlopig heb je kennis. In dat moment in de toekomst zit de

2 Zoals een uittreding of een bijna-doodervaring.
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mogelijkheid van begrijpen, iets dat kennis teboven gaat, zoals ruimte het firmament 
te boven gaat.’

Dit is de mogelijkheid. Op dit moment staan ons werk, onze capaciteiten ons toe 
om te proberen te begrijpen. We weten dat door inspanning dingen kunnen worden 
volbracht, maar begrijpen hoort daar niet toe, en wijsheid al helemaal niet. Op het 
moment waarop we ons nu bevinden doen we moeite. Onze verantwoordelijkheid, 
ons dharma, voor ons voor wie een spiritueel pad betekenis heeft, is om het te 
proberen. In De Brieven van de Meesters, in de geschriften van HPB, wordt één 
ding steeds opnieuw benadrukt: we moeten proberen te begrijpen. Succes is niet 
gegarandeerd, en het wordt niet vereist, maar streven en moeite doen ligt binnen het 
bereik van iedereen, zonder uitzondering. Geen moeite doen is onoprecht gedrag. 
Een zekere ernst die geen humorloosheid is, is noodzakelijk bij iedere getij van het 
denkvermogen.

Uit The Theosophist, december 2017.
Vertaling: Marianne Plokker

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

Op 11 maart 2019 is de heer heer A.M. Meeuwsen uit Rotterdam overgegaan. 
Hij was 84 jaar en lid sinds 2003.

Op 29 maart 2019 is mevrouw A. Wagner-Korthuis uit Zeist overgegaan. 
Zij was 85 jaar en lid sinds 1980.

Op 23 april 2019 is mevrouw A. Pijpstra uit Harlingen overgegaan.
Zij was 64 jaar en lid sinds 2018.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

Vragen aan Krishnamurti: 
een onmogelijke dialoog
Pedro Oliveira
Pedro Oliveira is ‘Education Coordinator’ 
van de TS in Australië, was Internationaal 
Secretaris in Adyar en is de schrijver van 
het boek N. Sri Ram: A Life of Beneficence 
and Wisdom.  
In onderstaand artikel gaat Pedro 
een denkbeeldig gesprek aan met 
J. Krishnamurti.

Ik kan u geen Krishnaji noemen, want ik heb u nooit gekend. Toch weet ik, dat ik u 
veel dank verschuldigd ben voor de vele dingen die u gezegd hebt en die mij hebben 
geholpen om mezelf en de wereld beter te begrijpen. Gedurende uw hele loopbaan 
als spreker in het openbaar heeft u steeds weer benadrukt dat wij, ongeacht wat 
u zou zeggen, dat niet zouden moeten accepteren alleen omdat U dat zei, en u 
nodigde uw gehoor uit om u uit te dagen en vragen te stellen. Nadat ik hier veel over 
heb nagedacht en alles heb overwogen, heb ik besloten uw uitdaging aan te nemen. 
Aangezien ik niet met u kan praten, stel ik voor een dialoog aan te gaan met een paar 
van uw uitspraken uit een tekst die u op 21 oktober 1980 schreef en die betrekking 
heeft op De kern van de leer.
 
Waarheid is een land zonder paden. De mens kan er niet komen door welke 
organisatie, welk geloof, dogma, priester of ritueel dan ook, noch door filosofische 
kennis of psychologische techniek.
Ik denk dat ik het eerste deel van uw uitspraak begrijp, maar zoals u weet, is dat 
geen nieuwe uitspraak. De wijzen uit alle eeuwen hebben hetzelfde gezegd met dit 
verschil dat zij, uit mededogen voor een mensheid die in het duister tastte en niet 
voorbereid was om te luisteren, het onderwerp ‘waarheid’ niet benaderden vanuit een 
absolutistisch standpunt. 
Nagarjuna bijvoorbeeld sprak over twee niveaus van waarheid: het absolute niveau, 
voorbij alle menselijk begrip, en het relatieve niveau dat het gebied van de menselijke 
ervaring en groei is. Uw beroemde uitspraak schijnt het algehele proces te ontkennen, 
dat mensen (en in feite alles wat leeft) de tijdloze kenmerken van kwaliteit, waarheid 
en goedheid die inherent zijn aan het bewustzijn ontplooien.

Wat organisaties, rituelen en filosofische kennis betreft, deze ontstonden als onderdeel 
van de behoeften van mensen uit verschillende culturen, op zoek naar betekenis.
Uzelf had de onvoorwaardelijke steun, voeding en bescherming van een organisatie 
en terwijl u er nog lid van was, kreeg u een inzicht dat u hielp om uw leven volledig en 
opnieuw richting te geven.
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ontmoet had die getransformeerd was. Gedurende bijna zestig jaar heeft u over de 
noodzaak van een fundamentele verandering gesproken, en u heeft nog nooit iemand 
ontmoet die deze verandering had ondergaan.
 
De boeddhistische traditie die u zo na aan het hart ligt, beweert dat verlichting plotseling 
gebeurt, maar voorafgegaan wordt door het serieus en vastbesloten beoefenen van 
shila, karaktervorming.

In dit proces, dat in de tijd plaats vindt, dat tijd is, worden onze mislukkingen, fouten 
en dat wat wij anderen hebben aangedaan in feite onze leraren. Misschien hebben 
mensen die heel ver gevorderd zijn het niet (meer) nodig om zich in de tijd hiervoor in 
te spannen en kunnen zij de sfeer van tijdloosheid hier en nu binnen gaan. Maar dit 
zijn er uiteraard erg weinig.
 
Ik hoop dat ik niet oneerbiedig tegenover u ben geweest, of tegenover hetgeen u 
onderwezen hebt, want ik heb enorm veel van u geleerd. Uw onderwijs heeft mij in 
staat gesteld een glimp op te vangen van mijn eigen conditionering en te beseffen 
hoe het sluwe en slimme denkvermogen zichzelf steeds weer voor de gek houdt. Het 
onder de aandacht brengen van de conditionering van de mens is misschien wel één 
van uw grootste bijdragen aan de wereld. En daar hield u maar niet mee op.
Ik denk dat u de Theosophical Society ervoor behoed heeft om een sekte te worden, 
en dat zal ik nooit vergeten. Velen zijn er u hier dankbaar voor.
 
Maar nog meer dan door uw onderwijs heeft u mij enorm geholpen, want hoewel ik 
dus nooit in de gelegenheid ben geweest om u persoonlijk te ontmoeten, zag ik toen 
ik de video-opnames van uw voordrachten bekeek, dat het op bepaalde ogenblikken 
leek alsof de ‘absolutistische’ spreker langzaamaan rustiger werd en op een zeer 
milde toon verder ging. Het leek alsof de uitdrukking van uw gezicht veranderde en 
heel even zou ik er bijna een eed op hebben gedaan, dat het het mededogen zelf was 
dat tot ons sprak, en dat heel voorzichtig probeerde om ons wakker te maken uit de 
sombere droom van afgescheidenheid, isolement en onvrede. Je voelt gewoon, dat 
het de kracht van het universele mededogen was die bij u was in uw verschrikkelijk 
moeilijke opdracht, moeilijk voor u in een wereld die niet luistert.

De dankbaarheid van hen die naar u luisterden, Krishnaji, moge altijd met u zijn, waar 
u ook bent.

Uit: The Theosophist, september 2008
Vertaling: Elly Kooijman

De mens heeft zich ter bescherming van zichzelf 
religieuze, politieke en persoonlijke beelden 
gevormd. Deze beelden worden zichtbaar als 
symbolen, ideeën en meningen. De mentale druk 
hiervan overheerst het denken van de mens, zijn 
relaties en zijn dagelijks leven. 

Hoewel men de enorme verwoesting kan zien die 
religieuze systemen in de geschiedenis veroorzaakt 
hebben, is godsdienst een echte behoefte voor 
miljoenen mensen en zal dit ook blijven. Heel veel 
mensen vinden troost, helderheid en inspiratie 
door religieuze ceremonies. Het lijkt wel, Krishnaji, 
alsof uw uitspraak een absolutistische ondertoon 
verraadt.
 
Gedurende de herdenking van het eeuwfeest van 
uw geboorte, in 1995, werd een uitspraak gedaan in 
een discussie in Vasanta Vihar, Chennai (Madras), 
waarvan de strekking was dat ‘alle tradities hun

ziel verloren hebben’. Die opmerking was duidelijk gebaseerd op uw leer. Maar is dat 
ook zo? Het is mogelijk dat een belangrijk deel van de verschillende religieuze tradities 
beschadigd is geraakt, door misbruik en al te menselijke onkunde. Maar Madame 
Blavatsky hielp diegenen van ons die zich niet bekommerden om uw scherpe kritiek 
op boeken en studie om te begrijpen dat de verschillende tradities gebaseerd zijn 
op één universele traditie, die zij de wijsheidsreligie noemde, het spirituele erfgoed 
van de gehele mensheid. Hoewel religieuze instituten degeneratie en verval kunnen 
ondergaan, is de ziel van de religie niet alleen levend, zij is in feite de wereldziel, zoals 
de middeleeuwse alchemisten zeiden. Om nu te zeggen dat het allemaal zielloze 
tradities zijn, is een andere absolutistische uitspraak.

 
Wat de politiek betreft: u heeft misschien gelijk als u zegt dat deze functioneert als 
een veiligheidsschild, maar misschien zou u eraan toegevoegd kunnen hebben, dat 
dit alleen geldt voor die enkelingen die onvolwassen, belust op macht en zelfzuchtig 
zijn. Zoals u weet was politiek voor Dr. Annie Besant een ziele-hartstocht, een zich 
toewijden aan de meest edele van alle menselijke dromen: rechtvaardigheid voor 
allen, gelijke kansen voor iedereen, onderwijs voor kinderen die de burgers van 
morgen zijn, en een sociale structuur die de humanitaire geëngageerdheid van het 
socialisme combineert met de essentie van de democratie. Dat betekent: vrijheid voor 
ieder mens en voor ieder land op aarde om op de eigen manier naar vrede te zoeken.
 
Tijd is de psychologische vijand van de mens.
Misschien is dit van al uw uitspraken wel datgene geweest wat de meeste verwarring 
heeft gesticht bij veel oprechte leerlingen. Steeds weer heeft u herhaald dat de 
fundamentele verandering in het menselijk bewustzijn hier en nu moet plaatsvinden, 
en dat, als wij nu niet veranderen, op dit moment, we nooit zullen veranderen. Vreemd 
genoeg heeft u bij verschillende gelegenheden gezegd, dat u nog nooit iemand 
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Meditatie, zelfstudie en de 
helende werking van spraak
Jonathan Colbert
Jonathan Colbert is lid van de United Lodge 
of Theosophists en bestuurslid van 
International Theosophy Conferences. 
Hij gaf deze presentatie tijdens de 
internationale conventie in Adyar op 
1 januari 2018.

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

Agenda loges en centra

Juni 2019
Amsterdam 
  8  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
 gespreksgroep (11:00)
  8  Evaluatiegesprek over het werkjaar
 2018/2019, voor alle deelnemers (14.00)
Arnhem
  3  Geheime Leer deel 1,
 studieavond, Ineke Vrolijk
  5  gespreksgroep
Den Haag
  2 Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
 studiegroep, Wim Leys
  3 Actualiteit van de Daoïstische levens-
 kunst, lezing, Tania Meira-Kochetkova
  8 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  8 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
12 Geheime Leer, 
 studiegroep, Rien van der Linden
17 Sluiting seizoen, ledenbijeenkomst
26 Meditatie Geheime Leer, 
 studiegroep, Rien van der Linden
27 Gevallen Engelen, 
 studiegroep, Sandra van Dalen
Heeze (Eindhoven) 
15 De Geheime Leer
Nijmegen
  6  Verborgen Krachten in de natuur en in de
 mens (G.H. Hodson),
 leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
  4  De mens, God en het universum 
 studie, Ronald Engelse
11  Het menselijke bewustzijn en de 
 mogelijkheden die dit bewustzijn
 in zich draagt , studie, Ineke Vrolijk 
18 Vrouwelijke  meditatiemeesters in deze
 tijd, lezing, Sabine van Osta
25 Persoonlijke transformatie
 (wakker worden aan de wereld),
 lezing, Loek Dullaart  
Utrecht
  7  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
11  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
25 De hele olifant in beeld, 
 studie, Marja de Vries
Zeeland
  2  Olande Ananda, boeddhistische monnik 
 en meditatieleraar, besloten lezing
13  Summerschool, geleide gespreksgroep

Juli 2019
Rotterdam
  2  De mens, God en het universum 
 studie, Ronald Engelse
  9  Astrologie en persoonlijke trans-
 formatie, lezing, Paula v. Kersbergen
16 Ronde tafel gesprek met leden en
 belangstellenden, begeleid door
 Kees Rovers en bestuur loge Rotterdam
Zeeland
  4  Summerschool, geleide gespreksgroep
25  Summerschool, geleide gespreksgroep

Augustus 2019
Zeeland
  8  Summerschool, geleide gespreksgroep
22  Summerschool, geleide gespreksgroep

September 2019
Amersfoort
23  Openingsavond
Amsterdam 
21  De Geheime Leer, deel II,
 gespreksgroep (11:00)
21  Het proces van zelf-transformatie (Vicente
 Hao Chin), gespreksgroep (14:00)
Den Haag
  9 Opening van het seizoen, 
 ledenbijeenkomst
14 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
14 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
16 Krishnamurti, aan de voeten van de
 meester en de jaren daarna, 
 lezing, Guido Lamot 
 studiegroep, Rien van der Linden
17 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
Heeze (Eindhoven) 
21 De Geheime Leer
Utrecht
  6  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
10  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
24  Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
 van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
  1  Start nieuw studieseizoen, evaluatie
 studieprogramma van het afgelopen jaar,
15  Kennismaking met theosofie, leesgroep
 voor nieuwe belangstellenden

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
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Summerschool esoterische filosofie in Kortgene
Vijf gespreksavonden op de donderdagavond in juni, juli, augustus 2019

Data: 13 juni - 4 juli - 25 juli - 8 augustus en 22 augustus
van 19 tot 21 uur in ons logegebouw aan de Botterlaan in Kortgene

Bijdrage € 15,- voor vijf avonden
Aanmelding per e-mail: vdvtjoba@zeelandnet.nl

Summerschool in Kortgene:
een bijspijkercursus voor wie snel theosofie onder de knie wil krijgen?

Nee, beslist niet! 
Onze summerschool is niet te vergelijken met wat 

universiteiten en hogescholen aanbieden. 
Daar word je in snel tempo klaargestoomd voor het komende studiejaar. 

Onze summerschool biedt juist rust en verdieping.
Veel Zeeuwen blijven ’s zomers genieten van hun prachtige provincie. 

Waarom weggaan als alle ingrediënten voor een 
geslaagde zomer voor je deur liggen? 

Een nadeel is dan wel dat de clubs die het leven 
interessanter maken, zoals bijvoorbeeld bridgen, schilderen, 

zingen in een koor, volksdansen, een theaterabonnement 
of de studiegroep theosofie begin juni stoppen 

en in september pas weer beginnen.
Dit gat probeert onze summerschool op te vullen. 

Theosofiestudenten weten dat boeken bestuderen nuttig is, 
maar ze beseffen dat integreren van de esoterische filosofie 

in je dagelijks leven nog belangrijker is. 
Dit aspect van theosofie komt tijdens de 
zomersessies nadrukkelijk aan de orde. 

We zoeken gezamenlijk naar antwoorden op de vraag 
hoe theosofie een leidraad in je leven kan zijn. 

Onderwerpen als omgaan met hoogmoed of hebzucht,
inzien van je eigen verantwoordelijkheid, 

opbouwen van (zelf)vertrouwen en het belang van stilte-momenten
in je leven komen aan de orde. 

Dit wordt onze eerste summerschool.
Als het concept voldoet aan de verwachtingen, 

kunnen we misschien de oude traditie 
van de levendige TVN-zomerscholen
(van rond 1930) nieuw leven inblazen. 

De tijd zal het leren…

THE BOOK OF LIFE
Een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti (2019 - 2021)
In goed overleg met de TVN start Loge Amsterdam in 2019 met The Book of Life van 
Kirshnamurti door Javier Gómez Rodríguez. Javier zal gedurende twee seizoenen in tien 
bijeenkomsten de inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti leiden.  

Het idee voor deze introductie tot het leven en werk van Krishnamurti (K) komt voort uit zijn 
levenslange betrokkenheid bij de leringen, die volgens hem universeel zijn en toegang kunnen 
geven tot belangrijk inzicht en fundamentele verandering. Daarom is hij van mening dat ze 
nauwkeurige studie en wijde verspreiding verdienen, want ze zijn de waarachtige opvoeding voor 
de mensheid. 
K en H.P. Blavatsky (HPB) vertellen hetzelfde verhaal, de oude, de eeuwige wijsheid. HPB geeft 
de achtergrond weer en K laat ons zien hoe de leringen te leven, onszelf te leren kennen, want 
de mensheid zijn wij zelf. 

De van oorsprong Spaanse Javier heeft K en David Bohm persoonlijk ontmoet en gekend op 
Brockwood Park, de school die K in 1969 in Engeland had opgericht. Hij was er student en leraar, 
en was actief betrokken bij Bohms onderzoek naar zijn ‘dialoogvoorstel’. Tussendoor studeerde 
hij in de VS, waar hij ook les gaf aan de Universiteit van Texas, was daarna gastonderzoeker aan 
het hoofdkwartier van de Krishnamurti Foundation India in Chennai  en vervolgde in Spanje zijn 
(inter)nationale werk voor Krishnamurti organisaties. Sinds 2000 woont en werkt hij in Nederland.

The book of Life, het boek van het leven, is een inleiding in het leven en werk van 
J. Krishnamurti. Deze inleiding neemt ons mee op reis door het leven en werk van K, een van 
de grootste leraren en denkers van alle tijden. Tijdens deze reis zullen we samen het weidse en 
diepe panorama van de menselijke conditie onderzoeken. The book of life komt van een metafoor 
die K gebruikte om zowel zijn levenswerk als onze taak te beschrijven; namelijk het verhaal over 
onszelf te leren lezen, een verhaal dat ook het boek van de mensheid is.  

K: ‘uit boeken leren is belangrijk, maar veel belangrijker is het te leren uit het boek met het verhaal 
van jezelf, want jij bent de hele mensheid. Dat boek lezen is de kunst van het leren’.

Het zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers ontvangen The book of life. een inleiding in 
het leven en werk van J. Krishnamurti door Javier Gómez Rodríguez, dat als naslagwerk voor de 
hele cursus wordt gebruikt. 

Seizoen 2019-2020:
1. K’s biografie en leringen    2 nov 2019
2. De kunst van het leven  14 dec 2019
3. De aard en oorzaken van conflict   9 mei 2020
4. Leven, relatie en actie  23 mei 2020
5. Conditionering en vrijheid  13 juni 2020

Plaats:  Tolstraat 154, Amsterdam (bovenzaal)
Tijd:   10:30-13:00 uur; 
Kosten:  € 15,00 per keer
Taal:  Nederlands
Aanmelden: logeamsterdamtvn@xs4all.nl 
Vragen:  Javier Gómez Rodríguez via email javigomez@hotmail.co.uk
De bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden en niet-leden toegankelijk.
In mei 2020 worden de data voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd.
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Agenda Nederland 

Juni 2019
  1  Algemene Leden Vergadering,
  ochtend, alleen voor TVN leden,
  ITC Naarden
  1  Lezing,  Kurt Leland,
  middag, alleen voor TVN leden,
  ITC Naarden
  2  Sacred Places met Kurt Leland,
  Besant Hall, Naarden

Agenda België

Juni 2019
Antwerpen
  2 De verschijningen van Maria,
 Sabine van Osta 
Gent
  3 Inleiding theosofie: Het astrale
 leven na de dood
Brussel
16 Jaarlijkse Algemene Vergadering 
26 The Source of Spiritual Energy,
 Pradeep Gohil

September 2019
Antwerpen
14 Inleiding theosofie: Ontwikkeling
 van de ziel en reïncarnatie
15 Christelijke mystiek in een 
 theosofisch licht, Sabine van Osta
Gent
  2 Inleiding theosofie: Het mentale
 leven na de dood – Devachan
Brussel
  7 Opening werkingsjaar

Agenda Internationaal

Juni 2019
19  Die spirituelle Seite der 
 Organtransplantation, 
 Dr. Henk Verhoog
 Loge Hannover - Finkenweg 8,
 30966 Hemmingen, 
 Tel.:05101 – 22

Verdere info zie de adressenlijst achterin 
deze Theosofia, overige info over 
NL 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 De erfenis van wijsheid
Joy Mills 
Joy Mills (1920 tot 2015) was tijdens haar leven 
zeer actief voor de Theosophical Society. 

Dit artikel sluit prachtig aan bij de special 
van Theosofia bij dit juninummer, met de 
Nederlandse vertaling van haar boek 
From Inner to Outer Transformation, 
Lectures on ‘The Voice of the Silence’.

Zij wier leven op wat voor manier dan ook is aangeraakt door de theosofische 
filosofie, zijn hierdoor erfgenamen geworden van een grote traditie van onsterfelijke 
wijsheid. Kennis van die traditie kan men verkrijgen door studie, door contemplatie, 
zelfs door het bediscussiëren met anderen van de principes van deze wijsheid. 
Wijsheid komt echter voort uit een ‘totaal-weten’, waarbij begrip voortdurend wordt 
uitgedrukt in iedere manier van leven. De erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag 
de erfgenamen zijn, is van dien aard dat, tenzij wij worden getransformeerd door 
haar vitale kwaliteit, zij een steriel bezit kan blijven, weggesloten in boeken en 
ontoegankelijk voor ervaring. Een fundamenteel uitgangspunt, geïntroduceerd in 
De Geheime Leer, suggereert het bestaan van een verzamelde wijsheid van eeuwen, 
vandaag verifieerbaar door ervaring, en te testen op wetenschappelijke gronden. Van 
deze kennis, waarvan generaties van zieners en wijzen getuigen, kan worden gezegd 
dat zij een pentagram van wetten vormt waarvan het hoogste punt zich in de mens 
bevindt.

In de handen van haar hoeders, de adepten van wijsheid, is deze kennis veel meer 
dan alleen een verzameling van leerstellingen. Zij is een zich ontwikkelend, levend 
geheel, net zo levend als het universum dat er de zichtbare uitdrukking van is. Door 
het verzamelen van feiten kom je geen wijsheid tegen. Als je alle onderdelen van een 
klok op tafel legt, ervaar je niet de werking van een horloge, noch begrijp je zo de 
tijd. De erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag de erfgenamen zijn, is een totale 
wijsheid waarvan ieder principe slechts één aspect van het geheel is, en het geheel 
de uitdrukking van het al omvattende bewustzijn dat het universum is. Zoals aan ons 
doorgegeven door die opvallende boodschapper, H.P. Blavatsky, ontplooit de wijsheid 
zich in een natuurlijke volgorde van begrijpen, terwijl zij, zoals zojuist gesuggereerd is, 
een pentagram van wetten vormt.

Basisprincipe is het fundamentele uitgangspunt dat er een universele werkelijkheid 
is waarin alles is gegrondvest en waarvan de essentie absoluut ongeconditioneerd 
bewustzijn is. Het waarlijke is volledig niet-materieel, zoals de wetenschap vandaag
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bezig is te ontdekken en aan te tonen. Werkelijkheid 
is, wat er ook gebeurt in het universele krachtenveld 
van oneindige mogelijkheden. Wij zijn ingebed 
in die ene werkelijkheid, en alle voorbijgaande 
‘werkelijkheden’ gehoorzamen de wetten van 
die universele ondeelbare werkelijkheid. Haar 
hoofdeigenschap is bewustzijn (chit) en dus is het 
universum door en door bewust en levend. In en 
van zichzelf is die werkelijkheid tijdloos-zijn (sat) 
en haar essentiële aard is harmonisch van kwaliteit 
(ananda). Haar aard zelf maakt het mogelijk dat 
schoonheid en vreugde elkaar op natuurlijke wijze 
opvolgen.

Het tweede uitgangspunt komt voort uit het eerste: 
het universum en al zijn verschijningsvormen 
zijn de periodieke manifestatie van de eerste 
werkelijkheid. Materie is een uitwas, een uitstoten 
van werkelijkheid, een werktuig van werkelijkheid

dat werkt van binnen naar buiten. Materie is dan de neerslag van energie die nooit 
gescheiden wordt van zijn bron, maar uitwendig verschijnt als de voorbijgaande 
vertoning van de ene werkelijkheid; het universum van zijn projecteert het univer-
sum van proces. Die projectie is periodiek, in overeenstemming met het inherente 
ritme van bewustzijn. Overal klopt de polsslag van de werkelijkheid, soms versneld 
tot zelfbewustzijn, zoals in de mens, soms vertraagd tot bijna onmeetbare cycli, zoals 
in de geologische tijdperken. Een wetenschapper schreef eens: De polsslag van de 
planeet aarde is nog niet geteld. Maar een polsslag is er … Een ritmisch kloppen 
in het magnetisch omhulsel rondom de planeet ontstaat door de zonnewind … 
Binnen het magnetisch veld zet de atmosfeer van de aarde zich uit en krimpt weer in. 
De kloppende polsslag van de werkelijkheid ontplooit zich spontaan om zichzelf 
te tonen wat zij mist, om zichzelf in grenzen vast te leggen, want in de primaire 
werkelijkheid zit de dynamiek van haar eigen aard. Het woord ‘fohat’ is toegewezen 
aan die dynamiek die door de wetenschap nog niet is ontdekt, behalve dan in zijn 
uitwerkingen.

Het universele veld is niet-actief bestaan. De activering in het universele veld van 
werkelijkheid, van dat wat de occultisten kennen als fohat, resulteert in werkzame 
universa, die voorbijgaand en tijdelijk zijn, en die schaduwen bouwen over het ware. 
Het derde uitgangspunt is dus: het universum wordt ‘maya’ (begoocheling) genoemd, 
omdat alles erin tijdelijk is hoewel het reëel genoeg is voor de bewuste wezens die zich 
erin bewegen. Dat wat was ingebed in de gelijktijdigheid binnen in het universele ware 
ontplooit zich nu opeenvolgend in de processen van tijd en evolutie. Daarom wordt 
het maya genoemd, omdat je het kunt meten. De mens als zelfbewust wezen leert 
om tijd te gebruiken, ermee en erin te werken, de processen van evolutie tot stand te 
brengen. Daarom is de mens de maat van alle dingen, en ook van alle processen: hij 
beïnvloedt zowel de tijd als het proces.

Het vierde punt van het pentagram is het basale uitgangspunt dat alles in het univer-
sum, door alle koninkrijken van de natuur heen, bewust is: begiftigd met het bewustzijn 
van zijn eigen soort, op zijn eigen niveau van waarnemen. De fundamentele 
werkelijkheid, niet deelbaar en niet materieel, is door en door bewust. Hoewel het 
zintuiglijk waarneembare een schaduw over die werkelijkheid werpt, is zij steeds 
geworteld in het oorspronkelijke bewustzijn en moet daardoor deelhebben in dat 
bewustzijn. Alles is ingebed in het ware en openbaart zichzelf in de volgorde van 
tijd. Daardoor wordt het universum, in overeenstemming met het vijfde uitgangspunt, 
van binnen naar buiten in werking gezet en geleid. Ontwerp, patroon en vorm komen 
tevoorschijn. 

Zo kunnen we de vijf essentiële punten van tijdloze wijsheid visualiseren, een 
pentagram van wetten waaraan de gehele natuur gehoorzaamt. Het vindt zijn ultieme 
uitdrukking in de mens die alles wat overal in het universum aanwezig is bevat. 
Traditioneel was het symbool voor de mens de vijfpuntige ster: ieder punt kan staan 
voor een universele wet die de mens door zijn eigen natuur belichaamt. Het is dus zijn 
taak om de wet die hij vertegenwoordigt te worden. 

De mens blijft, hoe ver zijn bereik ook is, hoever hij ook groeit, steeds op de aarde 
staan. Zijn voeten hebben ergens vaste grond; er is altijd één of andere basis, want 
zijn inzicht begint daar waar hij staat. Terwijl ons inzicht in wat is beperkt en begrensd 
wordt door onze huidige toestand kunnen we toch omhoog groeien, totdat ons 
bewustzijn zich uitstrekt tot de vijfvoudige punten van wijsheid, en wij ons bewust 
worden van wat van het begin af aan waar was: dat we onsterfelijk geworteld zijn in 
het zelf-bestaande.

Het bereiken van bewustwording is een wetenschappelijk proces dat ‘het pad’ 
genoemd kan worden. Leerstellingen, hoe nobel ook, zijn niet genoeg. Principes, 
hoe hoogstaand ook, zijn niet voldoende. Zoals de Pseudo-Dionysius zei: De mens 
moet niet alleen de waarheid leren, hij moet haar ondergaan. Er is een pad om te 
vinden en te gaan, hoewel er duizend manieren zijn om naar de ingang van dat pad 
te komen. Het pad is één en de leerling kiest het zelf. Onze erfenis van wijsheid 
(de titel van dit artikel) openbaart de aard van het pad: men vindt de fundamentele 
werkelijkheid door haar te leven. Door onze eigen inspanningen ontwikkelen we een 
enorm bewustzijnsvermogen. Door meditatie en ‘juiste mindfulness’ gebeurt wat Plato 
beschrijft: we ‘herinneren’ ons wie we werkelijk zijn. Als we leren om de eisen en 
verlangens van het tijdelijke zelf te vergeten, dan leren we ook, met ons herontdekte 
levensdoel voor ogen, om met diep mededogen alles wat we zijn en hebben te 
benutten bij het dienen van de mensheid. Want de mens heeft zichzelf verplicht tot 
het op zelfbewuste manier bevorderen van het volledige proces waar hij deel van 
uitmaakt.

Maar dit commitment vraagt om een radicaal afwijken van het normale 
ontwikkelingspatroon. Het vereist een nieuwe manier van groeien: niet langer groei 
in de zin van een lineaire volgorde, maar een zelf-transformatie die van binnenuit 
plaatsvindt. De meest toepasselijke analogie is het proces van metamorfose. Een 
rups wordt geen vlinder door een proces van lineaire groei, door alleen maar een 
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steeds grotere rups te worden. Het proces wordt pas voltooid als de rups zichzelf 
in zijn eigen cocon windt, zich isoleert van de buitenwereld die hem gevoed heeft, 
en helemaal op zijn eigen houtje een verbazende transformatie ondergaat. Daar 
binnen in de cocon vindt een welhaast wonderbaarlijk proces plaats: alle organen 
van de larve verdwijnen, ze worden gereduceerd tot een amorfe, vormloze, slijmerige 
emulsie zonder onderscheidbare structuur. Als door een wonder van reorganisatie, 
iets wat de biologie niet kan uitleggen, bestuurd door een mysterieuze dynamiek die 
de wetenschap nog niet benoemd heeft, van energie voorzien door een kracht die 
de natuurkundigen niet kennen, transformeert deze vormloze en ogenschijnlijk dode 
emulsie zichzelf tot een vlinder. Dat wat eens een rups was, is nu iets met vleugels 
en vol schoonheid, aangepast aan een totaal andere omgeving, namelijk de lucht, en 
uitgerust voor een totaal andere manier van leven.

Zo kan de mens zelfbewust en door zelfuitgedachte inspanning een vergelijkbare, 
even grote transformatie bereiken op een ander vlak van bewustwording: vanuit zijn 
aardse rupsenbestaan, via het ervaren van een lineaire groei door opeenvolgende 
incarnaties, tot het vrijere leven van spirituele regeneratie.

Dit is onze erfenis van wijsheid: wij zijn de erfgenamen van de eeuwen en hebben een 
heilige belofte in bewaring. Maar we moeten dan wel meer doen dan gegeven kennis 
of nieuwe kennis nastreven om de erfenis die ons is nagelaten in al haar grootsheid 
door te geven aan hen die na ons komen. We kunnen de waarheid op een zó intieme 
manier ontmoeten dat zij bezit van ons neemt. Dan kunnen we de universele principes 
in de vurige oven van levenservaring omsmeden tot het goud van wijsheid. Zo worden 
wij zelf getransformeerd en transformeren we onszelf steeds opnieuw. De eeuwige 
principes van wijsheid bevinden zich niet buiten ons: ze werken niet van buiten op ons 
in. Zij zijn de essentie van onze eigen aard: wij zijn zélf het pentagram van weten. Dat 
weten is het leven zien als geheel, met een blik op de alomvattende werkelijkheid. 
Als wij leven en handelen naar deze erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag de 
erfgenamen zijn, dan kan deze nooit voor de mensheid verloren gaan.

Uit: The Theosophist, januari 2019.
Dit artikel verscheen in het Engelstalige tijdschrift Theosophia, volume XXV, nummer 4
in de lente van 1969, waarvan Boris de Zirkoff hoofdredacteur was (zie ook Theosophy 
Forward, december 2018).
Vertaling: Marianne Plokker

Luister naar de zang van het leven
Het is alsof ons vanuit het oorverdovend geraas van de slag,

vanuit het lawaai en de herrie van onze strijd,
vanuit de ruis van onze dagelijkse problemen,

een lied heeft bereikt dat van verre tot ons is gekomen.
Het is als een zoete melodie van een rustige stem

waarnaar we kunnen luisteren
en die ons na de strijd rust schenkt.

In feite is het een natuurlijke stap vooruit,
als we zorgvuldig kijken naar onze ervaringen met conflicten

 en hoe we ze oplosten.
Hoe vaak 

- wanneer we tekeer gingen tegen onze omstandigheden,
worstelden met pijn, woede, verdriet, 

wanneer we zelfs gekweld in opstand kwamen
tegen wat in onze ogen grof onrecht was -

werden we niet plotseling heel kalm.
Er is een innerlijk loslaten, een tijdelijk afstand nemen
van de strijd waarin we zo fanatiek verwikkeld waren.
Er zijn geen tranen meer, alle passie is geweken, 

en we zijn rustig.
Psychologisch gezien is het zo dat geen enkele extreme toestand

- of dat nu een hoogtepunt of een dieptepunt is -
lang kan worden volgehouden 

zonder dat er een tegenreactie op volgt. 
En soms komen we als het ware middenin het gewoel tot rust, 

tussen twee momenten van intense activiteit. 
In zo’n pauze lijkt een innerlijke stem ons te verzekeren 

dat alles in orde is, dat we door kunnen gaan.
Zo beginnen we ook, wanneer we ons eenmaal hebben overgegeven

aan de ‘strijder’ in ons (die ‘eeuwige waarheid’, 
zoals de noot die volgt op de eerste drie regels 

het onsterfelijke Zelf noemt)
iets te horen dat op muziek lijkt.

Misschien heel vaag en ver weg, maar als we er 
met scherpe aandacht naar luisteren, 

beginnen we nóg weer een diepzinnige les te leren
in de hal van lering.

Er is een wet van harmonie 
die ten grondslag ligt aan alle worstelingen, 

aan alle uiterlijke wrijvingen van het persoonlijke zelf.

Bron: Joy Mills
Op de drempel van het heilige pad,

Een psychologisch commentaar op Licht op het Pad
(bladzijde 117 en 118).
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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

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

C.W. Leadbeater
CWL speaks
C.W. Leadbeater’s Correspondence concerning
the 1906 Crisis in the Theosophical Society
Olive Tree Publishing
316  bladzijden, tweede druk 2018, paperback 
ISBN 9780646973050 – prijs € 28,50

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.
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De eeuwigdurende filosofie: 
het zelf en de kosmos 
in de oude wijsheidstraditie
Dara Tatray
Dr. Dara Tatray was voorzitter van de 
Australische afdeling van de Theosophical 
Society (Adyar).

Dit artikel verscheen onder de titel: 
The Perennial Philosophy: Self and Cosmos 
in the Ancient Wisdom Tradition.

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, 



92                                                   Theosofia - Jaargang 120 - nr. 2 - juni 2019                  Theosofia - Jaargang 120 - nr. 2 - juni 2019                                                     93

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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offer’. Het woord ‘offeren’ heeft vervolgens 
in onze taal weer allerlei betekenissen 
gekregen, zoals in het Engels zo beeldend 
aangegeven met het woord ‘sacrifice’: heilig 
of ‘heel’ maken. 
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E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: 
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be  - Website: theosofiegent.be

Adressen België:
Brussel (l,b):

Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):
Witte Lotus (l,b):

Open Paradigma (l,b):
Gent
Tak Vrede (l):

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

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997 
E-mail: 
president@ts-belgium.be

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-2019/juni

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

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

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: Aanbouw Lotus House ITC Naarden
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