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Sinds de oprichting van de Theosophical Society (TS) hebben grote veranderingen 
in de wereld plaatsgevonden. Voor twintigers, of voor mensen die nog jonger zijn, 
is de wereld waarin zij leven op veel manieren anders dan de wereld waarin hun 
ouders zijn opgegroeid. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn kelder nog drie- tot vierhonderd 
vinyl grammofoonplaten liggen waarmee mensen zo’n honderd jaar lang thuis muziek 
beluisterden. Mijn dochter, of ieder ander van haar leeftijd, heeft nooit de ervaring 
gehad om een plaat te draaien of muziek te horen via deze inmiddels verouderde 
technologie. 

Zelfs de geluiden van de hedendaagse muziek zijn anders. Veel moderne muziek 
gebruikt elektronisch vervaardigde geluiden, geluiden die niet op natuurlijke wijze zijn 
geproduceerd. Het bewustzijn van jongeren wordt afgestemd op en beïnvloed door 
energieën die nooit eerder in de wereld beschikbaar waren. Ons huidige gebruik van 
een scala aan computerschermen en andere apparatuur, maakt nu geheel deel uit van 
ons leven, en de snelheid van communicatie en reizen heeft ook onze perceptie van 
tijd en ruimte diepgaand veranderd. Zoals we hebben gezien bij ontwikkelingen als 
de Arabische Lente protesten (de golf van opstanden en protesten vanaf december 
2010, redactie), waarvan we vroeger vonden dat deze op afgelegen plaatsen plaats 
vonden, blijken nu onmiddellijke invloed te hebben op de hele wereld. Onrust in Libië 
laat de benzineprijzen stijgen in Chicago, Delhi en Tokio. Iemand niest in een vliegtuig 
in Singapore en een epidemie arriveert in Toronto. Deze nieuwe omstandigheden 
veroorzaken soms grote problemen in de wereld, maar verschaffen ook enorme 
mogelijkheden. 

De beroemde Griekse tragedieschrijver Sophocles maakte de diepzinnige opmerking: 
Niets groots komt in de wereld zonder een vloek. Carl Jung zei het op een andere 
manier: Waar licht is, is schaduw.

In de uiterlijke wereld hebben dus grote en snelle veranderingen plaatsgevonden. 
Als we echter de innerlijke wereld in ogenschouw nemen, dan zien we millennia lang 
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Voorwoord bij dit nummer

De Theosophical Society (Adyar) of TS, waarvan de Theosofische Vereniging in 
Nederland (TVN) een afdeling is, noemt universele broederschap als haar eerste 
doeleinde, vanuit het gegeven dat alle leven één is.

‘Mooi, maar wat is theosofie dan eigenlijk precies?’ kan men vragen. We kunnen dan 
natuurlijk de missie van de TS uitleggen, zoals verwoord op het achterblad van elke 
Theosofia. Een kort en helder antwoord geven op de vraag wat theosofie precies 
inhoudt is niet zo makkelijk, als je tenminste iets meer wilt zeggen dan theos sofia 
of ‘goddelijke wijsheid’; theosofie heeft immers zo veel facetten. Wat H.P. Blavatsky 
tussen 1875 en 1891 heeft aangereikt beslaat het ontstaan en bestaan van kosmos, 
mensheid en natuur, en raakt op allerlei plaatsen filosofie, religie en wetenschap. Je 
zou kunnen zeggen dat theosofie de eeuwige wijsheid is die ten grondslag ligt aan 
alle filosofieën en religies: alle religies komen voort uit dezelfde bron, die op haar 
beurt weer uit de onnoembare, onkenbare ene bron komt. Dan spreek je vanuit het 
tweede doeleinde van de TS: vergelijkende studie. 

Aansluitend bij het derde doeleinde (het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten 
en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn) kun je verder ook zeggen: 
Theosofie is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van het verborgene. Haar 
onderzoeksveld is het onzichtbare. Zij stelt dat alles wat door de zintuigen wordt 
waargenomen een verborgen diepte heeft. Het oppervlak van voorwerpen, hun 
uiterlijke horizon, is slechts de grens (definitie door S. Lancri in Selected Studies in 
the Secret Doctrine). 

Dat het derde doeleinde aan de Theosophical Society gegeven is, geeft ons de plicht 
om ook hiermee de samenleving te dienen, dus niet alleen maar met het eerste 
en tweede doeleinde. Uiteraard op een nuchtere en ethisch verantwoorde manier, 
zonder sensatie en overdrijving, op het stevige fundament van theosofische leringen 
hieromtrent.

Dit nummer van Theosofia is geheel gewijd aan allerlei zaken over het derde doeleinde 
in het kader van het uitgebreide programma dat het ITC (Internationaal Theosofisch 
Centrum) en de TVN hierover zullen presenteren in de seizoenen 2019-2020 en 2020-
2021. In dit nummer treft u het programmaboekje aan van dit boeiende programma.

Dat juist nu aandacht besteed wordt aan het derde doeleinde heeft te maken 
met het feit dat in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers, 
veel belangstelling bestaat voor het niet te negeren bestaan van de verborgen 
(‘paranormale’) dimensie van het bestaan, met inbegrip van onze eigen psyche en 
de natuur. In snel tempo treedt meer en meer aan het licht, en steeds meer mensen 
hebben tegenwoordig uitzonderlijke en transpersoonlijke ervaringen. Vaak kan men 
deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dat wil zeggen dat zij over de 
normale grenzen van ruimte en tijd gaan waarbinnen ons bewustzijn werkzaam is.

Wim Leys, voorzitter TVN


