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Annie Besant
Occultism, Semi-Occultism and Pseudo-Occultism
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
36 bladzijden, softcover, 2005
ISBN: 8170592232  - Prijs € 2,25

Pseudo-occultisme is slechts de beoefening van magie en de zogenaamde occulte 
kunsten – het kan juist een obstakel zijn op weg naar de waarheid. Semi-occultisme is de 
intellectuele kennis van de spirituele werkelijkheid – dit kan een trede zijn op weg naar de 
waarheid. Het ware occultisme is de studie en ontwikkeling van je eigen goddelijke geest, 
werkend in het universum. Het maakt waarneming voorbij de vormenwereld in de hogere 
en innerlijke werkelijkheid mogelijk, en voltrekt zich slechts dan als we onze negativiteit en 
zelfzucht overwinnen.

Laurence J. Bendit and Phoebe D. Bendit
Our Psychic Sense
A Clairvoyant and a Psychiatrist Explain How It Develops
Quest Books, U.S.A. 
225 bladzijden, softcover, second reprint 2006
derde druk 1984 - ISBN: 0835600343 - Prijs € 8,50
vierde druk 2013 - ISBN: 0835600347 - Prijs € 17,00

Als we ooit kennis willen krijgen van de ‘hele mens’, moeten we leren zijn diepere 
onzichtbare aard te begrijpen. Dit boek, geschreven door een Jungiaanse psychiater 
en zijn helderziende vrouw, helpt ons om precies dat te doen. Door hun talenten te 
combineren, bieden de Bendits ons een uniek en boeiend overzicht van de latente 
krachten van de mens.

Compiled by Lina Psaltis
Dynamics of the Psychic World
Comments by H.P. Blavatsky
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
132 bladzijden, gebonden, paperback, second reprint 2006
ISBN: 817059121X - paperback - Prijs € 7,00
ISBN: 8170594863 - gebonden -  Prijs € 9,00

Psychische verschijnselen, magie, hypnose, spiritualisme, andere gebieden van 
waarneming, dromen en spirituele ontwikkeling - dit zijn enkele van de onderwerpen 
die in deze verzameling van fragmenten worden besproken. Deze onderwerpen 
wekken tegenwoordig veel belangstelling. Blavatsky’s opmerkingen onthullen niet 
alleen iets van haar diepgaande kennis en wijsheid, maar zijn ook fascinerend, 
informatief en relevant. Ze bevatten waardevolle adviezen aan diegenen die zich 
in psychische rijken willen verdiepen zonder zich bewust te zijn van hun gevaren 
en valkuilen.

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

Spiritualiteit 
ontmaterialiseren
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in The Theosophist 

onder de titel Dematerializing Spirituality.

In veel tradities wordt gezegd dat we, als we kunnen horen en onze ogen open zijn, 
wijsheid kunnen leren van een bloem, of zelfs van een steen. Het gaat allemaal om wat 
wij waardevol vinden in ons eigen bewustzijn. In de vroege stadia van onze innerlijke 
groei zoeken we informatie, beschrijvingen van het innerlijke leven en woorden voor 
de verschillende dingen die we bij onze studie tegenkomen. Misschien gaan we dan 
verder en beginnen naar meer te zoeken. Vaak zoeken we vooral naar wat wij ‘kennis’ 
noemen. We zijn getraind te denken dat op een of andere manier kennis macht is. 
Alles wat we zien lijkt erop te wijzen dat daar waarheid in schuilt, zeker op een bepaald 
niveau. Maar als we beginnen te spreken over theosofie, richten we onze blik op een 
andere hoogte.

Hoewel het woord ‘kennis’ op veel verschillende manieren gebruikt wordt, hebben 
we het, als we over theosofie spreken, over wijsheid. Maar wij vinden het moeilijk om 
onderscheid te maken tussen kennis enerzijds en wijsheid anderzijds. Wijsheid kan 
worden omschreven als het waarnemen van wat werkelijk is. Kennis is van een veel 
lagere orde, van mentale aard. Dus als we wijsheid zoeken, treedt er noodzakelijkerwijs 
een verschuiving in de manier waarop wij ons bewustzijn gebruiken.

Open staan voor wijsheid is altijd belangrijk geweest, maar misschien is het nu een 
speciaal moment. H. P. Blavatsky (HPB) legde er vaak de nadruk op dat de leringen 
die zij bracht, die wij kennen als theosofie, bestemd waren voor een tijd na haar leven. 
Ze zei dat ze niet begrepen zouden kunnen worden voordat een nieuwe eeuw voorbij 
zou zijn. Ze was zich ervan bewust dat haar werk het denkvermogen van de wereld 
moest voorbereiden.

HPB liet ook geen misverstand bestaan over het feit dat deze leringen niet van haar-
zelf kwamen, maar dat ze aan haar werden doorgegeven. In De Geheime Leer zegt 
ze dat ze een boeket bloemen aanbiedt en dat het enige wat van haarzelf komt het 
touwtje is dat hen samenbindt, door en dat de leringen via haar door haar Leraren 
werden gegeven. Ook benadrukte ze dat we, net als bij ieder boek dat we lezen, in 
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In de kwantumfysica is er de bekende waarneming van het gedrag van een elektron 
dat rond de kern van een atoom cirkelt. De term die normaal wordt gebruikt voor 
de verandering van de baan van een elektron van het ene niveau naar het andere 
is ‘kwantumsprong’. Alleen al een beperkte blik op kwantumfysica toont dat er vele 
dingen niet verlopen in overeenstemming met onze ideeën over hoe de wereld werkt. 
Wij begrijpen dit niet en het botst met onze opvattingen over hoe de wereld functioneert. 
Deze kwantumsprong is één van die dingen die ons erg vreemd voorkomt.

De manier waarop een elektron functioneert is: als er een zekere hoeveelheid energie 
in gestraald wordt, verspringt het naar een andere baan. Dat gaat niet geleidelijk, via 
de tussenliggende ruimte tussen twee banen, maar direct, volledig van het ene niveau 
naar het andere, zonder dit tussengebied te passeren. Het ene moment is het op zijn 
plaats, het volgende moment compleet ergens anders. Vanuit ons gezichtspunt is dat 
vreemd.

Zelfs een groot man, een genie als 
Albert Einstein, begreep het niet 
volledig. Toen hij geconfronteerd werd 
met zulke duidelijke en herhaalde 
waarnemingen als deze kwantumsprong 
weigerde hij de bevestiging van de 
kwantumfysica te accepteren. Uit 
een debat met Niels Bohr, één van 
de grondleggers van kwantumfysica, 
komt het welbekende citaat van 
Einstein: God dobbelt niet met het

universum. Het idee is dat het universum niet een soort toevalsgebeurtenis is. Het 
minder bekende antwoord van Niels Bohr aan Einstein was: Wie is doctor Einstein om 

God te vertellen wat hij moet doen?

Transformatie lijkt meer op een kwantumsprong. Een ander voorbeeld dat we beter 
kennen, is de rups die in een vlinder verandert. We zien dit vaak als hét voorbeeld 
van een ingrijpende transformatie, maar hoe gebeurt dit? Vanaf onze kindertijd wordt 
ons verteld dat de rups zich inspint in een cocon, verandert en eruit komt als een 
mooie vlinder. Heeft iemand van ons ooit een cocon open gemaakt? Toen ik jong was 
probeerde ik uit te vinden wat het mysterie was. Wat ik vond was merkwaardig en 
volkomen tegengesteld aan wat ik verwachtte. Ik dacht dat ik in de geopende cocon 
de rups zou zien; geleidelijk zouden er vleugels komen, de poten zouden veranderen, 
hij zou antennes krijgen en een felle kleur. Ik verwachtte een proces van geleidelijke 
ontwikkeling te zien, maar dat was absoluut niet wat ik vond.

Toen ik de cocon openmaakte zag ik rups noch vlinder, het zag eruit als een pudding, 
een ondefinieerbare gelei, iets zonder lichaam, zonder vorm, zonder vleugels, alleen 
een massa dikke vloeistof. Dit transformatieproces brengt het volledig uiteenvallen 
van de vorige vorm met zich mee, om daarna samen te komen in een hogere vorm. 
Dit is niet de gewone manier om naar dit onderwerp kijken, maar als we het over 
wijsheid hebben, is dit een geschiktere koers voor ons om te volgen.

deze leringen het bewustzijn van de auteur kunnen ontdekken als wij goed opletten. 
Over De Geheime Leer en haar andere werken zei ze dat ze zelfs niet eens de auteur 
was, maar de secretaris of amanuensis voor een hoger bewustzijn.

We leven in een woelige tijd. Overal zijn dingen die lang gezien werden als tot de 
normale cultuur behorend nu aan het veranderen. Nog niet zo lang geleden werd 
alles waar we over na moesten denken bepaald door de specifieke cultuur en plaats 
waar we leefden. Onze religie werd bepaald bij onze geboorte. De manier waarop we 
ons kleedden, de manier waarop mannen, vrouwen en families met elkaar omgingen, 
de economie van het gebied, alles werd van generatie op generatie doorgegeven 
en veranderde maar langzaam. Tegenwoordig vallen overal waar we kijken deze 
gewoonten uit elkaar. Er kruipt een zekere globale cultuur naar binnen die gevolgen 
heeft over de hele wereld.

Eén van de dingen die we zo snel zien veranderen is iets waaraan velen van ons geen 
aandacht hebben besteed. We nemen aan dat de Meesters en Grote Wezens zekere 
veranderingen konden voorzien, hoewel daar in onze vroege literatuur niet over 
gesproken wordt. Iets wat enorme gevolgen heeft in de hele wereld is dat voor het 
eerst in de menselijke geschiedenis het grootste deel van de mensheid ver verwijderd 
leeft van de natuur, geconcentreerd in stedelijke centra: meer dan de helft van de 
wereldbevolking leeft in een verstedelijkte omgeving.

Het verwijderd zijn van de normale kringlopen in de natuur heeft gevolgen. Vaak 
vraagt men wat de grootste uitvinding in de geschiedenis is. Sommigen zeggen de 
computer, maar anderen wijzen op de uitvinding van de gloeilamp omdat die een 
enorm effect gehad heeft op de menselijke samenleving. De gloeilamp maakte een 
volledige omdraaiing mogelijk van de natuurlijke cycli die daarvoor in de menselijke 
beschaving hadden bestaan. Tegenwoordig bepalen menselijke werkschema’s onze 
dagelijkse levenscycli. Wat er in deze tijd nodig is, meer dan in iedere andere tijd in 
onze geschiedenis, is niet zozeer een terugkeer naar wijsheid, maar juist een nieuwe 
opening naar wijsheid.

In de Derde Fundamentele Grondstelling van De Geheime Leer spreekt HPB over één 
van de grote cycli die de Tijdloze Wijsheid aanduidt: de noodzakelijke pelgrimstocht 
van de ziel. Het neerwaarts gerichte aspect van deze cyclus, de reis van de ziel 
door incarnatie in materie, wordt uitgebeeld in het verhaal van de Verloren Zoon, 
Het Lied van de Parel en andere wijsheidsverhalen: incarnatie, vergeten, en dan het 
allerbelangrijkste moment van ontwaken, van herinneren. Nu overwegen we: ‘Wat 
volgt?’

Veel van waar theosofische leringen over spreken gaat over een proces dat we 
doormaken. Soms wordt, vaak nogal losjes, de uitdrukking regeneratie van de mens 
gebruikt, of anders transformatie. Gewoonlijk denken we dat dit een geleidelijk, 
voorspelbaar proces is. Als we het vanuit studie, meditatie en dienstbaarheid 
benaderen, denken we in bewoordingen van geleidelijke toename. Het schijnt dat dit 
idee onjuist is. We hebben de neiging het te associëren met de cycli van de natuur; 
daarvan denken we ook dat die geleidelijk verlopen, maar ook dit schijnt onjuist te zijn.
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HPB gebruikte ook uitdrukkingen als zij sprak over het Absolute, iets waarover in 
werkelijkheid niets kan worden gezegd. Ze wilde erop wijzen dat we niet spreken over 
de kwaliteit van zijn, maar beschreef het meer als Zijnheid (Be-ness). Op een bepaalde 
manier kan het lijken alsof dit een onderscheid is zonder werkelijk verschil, maar 
Zijnheid drukt het idee uit dat dit niet in materie gevat kan worden. Deze begrippen 
kunnen geen wijsheid bevatten. Er wordt dus altijd geprobeerd te voorkomen dat we 
ons aan iets vastklampen.

Blavatsky spreekt ook over de Wortel die, net als de wortel van een plant, niet zicht-
baar is. De spirituele tradities van de hele wereld komen voort uit deze ene Wortel: 
één in Iran, één in India, één in Egypte, één in Griekenland enzovoort, ogenschijnlijk 
afzonderlijke planten, maar alle afkomstig uit dezelfde Wortel. HPB probeert over te 
brengen dat wat wij zien de vele verschijningen zijn, en dat we ons niet bewust zijn 
van die gemeenschappelijke Wortel. Ze gaat zelfs verder, omdat ‘wortel’ iets is waar 
we over kunnen denken en wat we heel gemakkelijk kunnen materialiseren. Als ze 
het dus heeft over de bron van alles, spreekt ze over de Wortelloze Wortel. Op een 
bepaalde manier is ze onaardig voor ons denken. Hoewel zij dit erkende, hebben 
vanaf het begin theosofen geprobeerd haar leringen te materialiseren en hebben die 
door deze pogingen kleiner gemaakt. Die hebben de essentie niet begrepen.

Eén van de grote occulte verhalen over deze transformatie, van het moment van 
ontwaken tot het moment van verlichting, is het verhaal van Plato’s grot: bijzonder 
door de occulte betekenis. Het verhaal begint in de duisternis van een schaduwwereld 
van normale materiële misvattingen; gaat voort door de stadia van verlichting en de 
invloed daarvan op het bewustzijn, en eindigt met de noodzaak van zelfopofferende 
dienstbaarheid.

Het is een verhaal dat een proces beschrijft van verheffing, van het ontmoeten van 
wat beschreven kan worden als ons buddhisch bewustzijn. Het is het verhaal van 
onze ontplooiing en van de vele lichtbrengers die in de wereld kwamen: Giordano 
Bruno, Jezus, Ramana Maharshi, Apollonius van Tyana en talloze anderen.

Vanuit theosofisch gezichtspunt zijn we ons allemaal bewust van buddhi en manas. 
Manas is het denken dat zowel op een hoger als op een meer concreet niveau 
functioneert, en buddhi is het gebied van intuïtie waar we eenheid, één-zijn begrijpen. 
Bijvoorbeeld: tijdens onze normale manier van functioneren schijnt buddhi altijd, net 
als de zon. Als we het de gelegenheid geven, kan het op het scherm van ons denken 
schijnen. Het probleem is natuurlijk dat ons denken altijd verstoord is en constant in 
beweging. Daardoor wordt het licht dat altijd schijnt maar heel zelden op ons niveau 
waargenomen.

In alle spirituele tradities bestaan diepzinnige verhalen die proberen iets van deze 
diepere aard duidelijk te maken. Alle grote leraren die op aarde zijn verschenen, 
hebben ervoor gekozen hun boodschap van transformatie over te brengen door 
middel van verhalen. Op ons niveau noemen we deze verhalen geschriften. Dus 
we noemen al deze verhalenboeken, zoals de Gita, Koran, Bijbel, Mahabharatha, 
Ramayana geschriften. De grote leraren waren groot, omdat zij er zich zeer bewust 
van waren met wie zij probeerden te communiceren – met ons.

De legende zegt dat toen de Boeddha zijn verlichtingservaring had, hij heel snel 
zag dat dit niet kon worden overgebracht aan mensen zoals wij. Dus besloot hij dat 
hij het niet eens ging proberen. Gelukkig veranderde hij van mening en gedurende 
de rest van zijn leven bestond de manier waarop hij onderwees veelal uit symbolen 
en verhalen die onze verbeelding konden prikkelen, omdat hij wist dat alleen door 
verbeelding iets tot stand kan komen.

Vele spirituele tradities spreken over het goddelijke denkvermogen dat het universum 
doet ontstaan: het verbeeldt zich een wereld en de wereld komt tot stand. Ons probleem 
is dat wij die verhalen tot materiële dingen proberen te maken, tot geschiedenis die 
werkelijk is gebeurd, tot iets wat aangetoond en bewezen kan worden. Door dat te 
doen verwijderen we onszelf van de kracht van de wereld der verbeelding.

H.P. Blavatsky en de traditie die zij vertegenwoordigt doen alle moeite om deze 
tendens van ons denken om zaken te materialiseren te ontmoedigen wanneer we 
ons bezighouden met spirituele zaken. Zij en haar leraren gebruikten materiële 
symbolen om te proberen ons beelden te geven die ons naar dat volgende niveau 
zouden kunnen brengen. De allereerste stanza in de Stanza’s van Dzyan, waarop 
De Geheime Leer gebaseerd is, leest als de verhalen die onze moeder of vader ons 
vertelde voordat we ’s avonds in slaap vielen: De eeuwige ouder gewikkeld in haar 

altijd onzichtbare kleden had wederom gedurende zeven eeuwigheden gesluimerd.

Wat is een eeuwige ouder? Wat is een onzichtbaar kleed? Hoe lang is zeven eeuwig-

heden? Het gaat ons denkvermogen te boven. Helemaal aan het begin al wordt ons 
gevraagd om verder te reiken, deze symbolen te gebruiken om naar een ander niveau 
te komen. Hopelijk kan dit het denken tot rust brengen in de aanwezigheid van iets 
wat het niet kan vatten.
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Het mooie van bezig zijn met theosofie is dat zij niet alleen ideeën beschrijft, maar 
juist hoe die in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Voor mensen zoals wij 
is oefening nodig, zelfs voor hen die verlicht zijn. Jezus ging door met zijn beoefening 
van gebed en meditatie; Tsong-kha-pa, verlicht en wel, bleef zijn behoefte aan 
oefening aanpassen. Het belang van deze beoefening is dat dit bewustzijn uitdrukking 
moet vinden in ons als individu en vervolgens in de omgeving waarin wij functioneren.

Er wacht een verhaal, een taak, om unieke uitdrukking te vinden door ieder van ons. 
Het enige dat deze verschijning in de wereld belemmert, bestaat uit de hindernissen 
die wij opwerpen. Het belang van oefenen is niet om iets nieuws te vinden of toe te 
voegen aan onszelf, maar om de obstakels voor het schijnen van het buddhisch licht, 
dat altijd overal aanwezig is, te verwijderen.

Alleen wanneer helderheid gepaard gaat aan diepe betrokkenheid voor het heil van 

alle wezens, is de zoektocht echt begonnen. Uitvinden wat spiritueel is, is op zichzelf 

al het leiden van een spiritueel leven, want de grote waarheden van het leven zijn 

geen uiterlijke feiten, maar dimensies van bewustzijn.
(Radha Burnier, No Other Path to Go)

Uit: The Theosophist Vol. 140.3, december 2018
Vertaling Marianne Plokker

Het mysterie van Bethlehem
Daniël van Egmond 
Daniël van Egmond (1947-2018) studeerde 
cum laude af in wijsbegeerte en godsdienst-
wetenschappen en promoveerde in 1993 op een
proefschrift over het voortbestaan na de dood.
Hij gaf meer dan twintig jaar lezingen en 
meditatiecursussen.

Hij gaf deze “kerst-lezing” in december 2017, op het 
Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.

Foto copyright: Hapé Smeele

Mysterie, wijsheid en kennis
Het is belangrijk om te beginnen met een onderscheid te maken tussen mysterie en 
probleem. Een mysterie is iets dat almaar dieper wordt naarmate je je er meer mee 
bezig houdt. Met andere woorden: een mysterie heeft geen oplossing. Een mysterie 
opent zich, een mysterie raakt ons hart en een mysterie geeft, als het goed is, meer 
en meer wijsheid. Maar wijsheid is iets heel anders dan kennis. Als je bij een probleem 
nauwkeurig filosofisch of logisch nadenkt dan leidt dat, als het goed is, uiteindelijk tot 
een oplossing. Filosoof betekende oorspronkelijk liefhebber van wijsheid, maar je zou 
het ook kunnen vertalen met: die door de wijsheid bemind wordt. Wijsheid en mysterie 
hebben te maken met het hart, met het openen voor de diepte beneden, de hoogte 
boven en voor alle werelden waarin wij leven maar waarvan we ons vaak niet bewust 
zijn. Mysterie en wijsheid zijn heel belangrijk voor het leven, maar zijn in deze wereld 
erg onder druk komen te staan.

Symbolische en logische werkelijkheid
Mysterie heeft ook te maken met theosofie, de naam die bij dit Internationaal 
Theosofisch Centrum hoort. Theosofie betekent wijsheid aangaande het Goddelijke. 
Daartegenover staat theologie, kennis van het Goddelijke. Theologen doordenken op 
een logische en wetenschappelijk verantwoorde wijze religieuze zaken. Theosofie 
houdt zich bezig met een mysterie. Dat hangt samen met symboliek, met de 
symbolische werkelijkheid. Wetenschap houdt zich bezig met conceptuele kennis. 
Tegenwoordig betekent dat vaak kennis die gebaseerd is op zintuiglijke ervaringen en 
die wetenschappelijk toetsbaar is. Hier is dus sprake van een belangrijk onderscheid. 
Logisch denken overheerst bijna alles wat wij doen. Symbolisch denken en ervaring 
dringen nauwelijks meer door tot onze dagelijkse werkelijkheid. Dat is vrij ernstig, 
want ons hart – onze ziel – leeft van symbolen, leeft in de symbolische werkelijkheid 
en kan alleen maar groeien, tot ontwikkeling komen, wanneer het gevoed wordt door 
symbolen. Wanneer het uitsluitend gevoed wordt door logische kennis kan het niet tot 
leven komen. De ziel, voor zover die aanwezig is, kan dan alleen nog maar verdorren. 

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

In januari 2017 is de heer G.J.J.A. Delfgaauw uit Aalsmeer overgegaan. 
Hij was 94 jaar en lid sinds 1995.

In april 2019 is de heer J.D. Hellingman uit Purmerend overgegaan. 
Hij was 68 jaar en lid sinds 2011.

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


