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Een	  gids	  voor	  de	  student	  van	  de	  leringen	  van	  de	  Meesters	  	  
samenvattende	  boek	  van	  Dr.	  A.	  Kannan.	  Inleiding	  Tim	  Boyd.	  	  Adyar,	  2018	  1	  
	  
Inleiding.	  
Het	  is	  mijn	  voorrecht	  dat	  ik	  gevraagd	  ben	  om	  een	  korte	  inleiding	  toe	  te	  voegen	  aan	  het	  
samenvattende	  boek	  van	  Dr.	  A.	  Kannan:	  Een	  gids	  voor	  de	  student	  van	  de	  leringen	  van	  de	  
Meesters.	  Zoals	  de	  titel	  aangeeft	  is	  dit	  een	  boek	  voor	  studenten,	  en	  daarom	  geeft	  hij	  geen	  
persoonlijke	  meningen	  door.	  De	  Brieven	  van	  de	  Meesters	  die	  de	  basis	  vormen	  van	  deze	  
studie	  werden	  oorspronkelijk	  niet	  gepresenteerd	  op	  een	  structurele	  manier;	  zij	  werden	  
niet	  op	  volgorde	  gerangschikt	  op	  de	  manier	  waarop	  zij	  verschenen	  en	  een	  groot	  deel	  van	  
wat	  geschreven	  werd,	  hoewel	  fascinerend,	  is	  niet	  gerelateerd	  aan	  ‘het	  verbeteren	  van	  de	  
conditie	  van	  de	  mens’	  ,	  of	  aan	  het	  pogen	  van	  de	  mens	  om	  ‘spiritueel	  te	  ontwikkelen’.	  
Voor	  het	  profijt	  van	  studenten	  nu	  en	  in	  de	  toekomst	  heeft	  Dr.	  Kannan	  het	  essentiële	  	  
materiaal	  in	  hun	  originele	  vorm	  en	  met	  het	  relevante	  historische	  commentaar	  samen	  
gebracht.	  	  Bij	  het	  inleiden	  van	  het	  boek	  is	  het	  geven	  van	  enige	  achtergrond	  noodzakelijk.	  	  

De	  Theosofische	  Vereniging	  werd	  opgericht	  in	  New	  York	  City	  in	  1875	  met	  het	  
doel	  om	  de	  serieuze	  studenten	  aan	  te	  tonen	  ‘dat	  zoiets	  als	  Theosofie	  bestaat,	  en	  om	  hen	  
te	  helpen	  inzicht	  te	  krijgen	  door	  studie	  en	  door	  het	  assimileren	  van	  de	  eeuwige	  
waarheden.’	  (De	  Sleutel	  tot	  de	  Theosofie).	  
Tijdens	  de	  eerste	  jaren	  na	  de	  oprichting	  kwam	  de	  presentatie	  van	  de	  in	  grote	  lijnen	  
aangegeven	  Theosofie	  als	  zowel	  een	  vorm	  van	  leringen	  van	  wijsheid	  en	  een	  manier	  van	  
leven	  bijna	  uitsluitend	  neer	  op	  H.P.	  Blavatsky	  (HPB),	  de	  oorspronkelijke	  mede-‐oprichter	  
van	  de	  TS.	  Ofschoon	  zij	  zeer	  erudiet	  was	  en	  in	  het	  bezit	  van	  een	  grote	  verscheidenheid	  
van	  paranormale	  vermogens,	  zei	  ze	  nooit	  dat	  de	  leringen	  die	  ze	  presenteerde	  van	  
haarzelf	  afkomstig	  waren.	  
Ze	  verwees	  altijd	  naar	  een	  ‘onbekende	  broederschap’,	  vooral	  naar	  een	  ‘trans-‐Himalaya	  
broederschap‘	  van	  hoog	  ontplooide	  mensen	  als	  de	  bron	  van	  de	  leringen.	  
In	  de	  inleiding	  van	  haar	  meesterwerk,	  De	  Geheime	  Leer,	  maakte	  HPB	  haar	  idee	  duidelijk	  
van	  de	  rol	  die	  zij	  speelde	  in	  het	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  van	  Theosofie	  aan	  de	  wereld.	  
Zij	  vergeleek	  de	  leringen	  met	  een	  boeket	  bloemen	  waarbij	  zij	  ‘niets	  van	  zichzelf	  ‘	  
inbracht,	  ‘slechts	  het	  lint	  dat	  hen	  samenbindt.’	  	  
Kort	  nadat	  het	  centrum	  van	  de	  activiteit	  van	  de	  TS	  naar	  India	  werd	  verlegd	  in	  1879,	  
begonnen	  de	  oprichters	  HPB	  en	  Kolonel	  H.S.	  Olcott	  	  verschillende	  belangrijke	  personen	  
aan	  te	  trekken	  –	  zowel	  Indische	  als	  Britse.	  	  Het	  eind	  van	  de	  19de	  eeuw	  was	  de	  periode	  
van	  de	  Britse	  koloniale	  heerschappij.	  Veel	  Britse	  burgers	  waren	  geëmigreerd	  naar	  India	  
om	  te	  werken	  in	  het	  gouvernement	  en	  om	  de	  wetten,	  de	  handel,	  de	  opvoeding	  en	  de	  
religie	  in	  te	  voeren	  waar	  het	  Victoriaanse	  kolonialisme	  om	  vroeg.	  Het	  was	  een	  tijd	  
waarin	  het	  Britse	  keizerrijk	  op	  zijn	  hoogte	  punt	  stond	  en	  daarmee	  samengaand	  de	  
overtuiging	  van	  een	  inherente	  superioriteit	  van	  alles	  wat	  Brits	  was.	  Het	  idee	  van	  India	  
van	  de	  normale	  	  koloniaal	  was	  dat	  van	  een	  ‘achterlijk’,	  ‘donker’,	  onopgevoed	  land,	  vol	  
bijgeloof	  en	  al	  de	  verfijning	  die	  de	  Britse	  maatschappij	  en	  vooral	  de	  Britse	  religie	  konden	  
bieden	  was	  hard	  nodig.	  
Ofschoon	  het	  proces	  dat	  naar	  de	  Britse	  Raj	  (	  in	  Hindi:	  ‘regeren’	  ofwel	  ‘koninkrijk’	  )	  en	  het	  
regeren	  van	  India	  leidde,	  complex	  was,	  kan	  het	  weergegeven	  worden	  op	  deze	  manier:	  
het	  Britse	  gouvernement	  in	  India	  had	  drie	  functies,	  als	  handelaar,	  als	  bestuurder	  en	  als	  
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propagandist	  van	  het	  Christendom.	  De	  Kerk	  van	  Engeland	  was	  onscheidbaar	  van	  de	  
Britse	  wet	  en	  van	  het	  gouvernement	  thuis	  en	  in	  het	  buitenland,	  daardoor	  werd	  aan	  de	  
activiteiten	  van	  de	  christelijke	  missionaris	  hoge	  prioriteit	  gegeven	  vanaf	  de	  eerste	  dagen	  
van	  Brits	  contact	  met	  India	  en	  zijn	  volk.	  
Claudius	  Buchanan	  was	  een	  van	  de	  eerste	  missionarissen	  wiens	  schrijven	  en	  preken	  in	  
Engeland	  en	  daar	  buiten	  een	  diepgaande	  invloed	  had	  op	  de	  vooruitgang	  van	  	  
evangelische	  missies	  in	  India.	  Hij	  geloofde	  dat	  het	  evangeliseren	  van	  India	  een	  morele	  
noodzakelijkheid	  was	  voor	  de	  Britse	  regering	  omdat	  Indiase	  religie	  een	  ‘bloedig,	  
gewelddadig,	  bijgelovig	  en	  achterlijk	  religieus	  systeem’	  was,	  en	  ‘omdat	  God	  aan	  de	  
Britten	  de	  plechtige	  plicht	  had	  opgelegd	  van	  het	  evangeliseren	  van	  India,	  zou	  het	  
gouvernement	  niet	  moeten	  aarzelen	  om	  zijn	  gewicht	  in	  de	  strijd	  te	  storten.’	  
Hij	  eiste	  verder	  ‘…	  boven	  alles,	  een	  open	  beschermheerschap van	  Christelijke	  opvoeding	  
en	  een	  heftig	  strijd	  voeren	  tegen	  de	  misbruiken	  die	  samengaan	  met	  de	  Hindoe	  religie’.	  
De	  volgende	  decennia	  van	  de	  door	  de	  staat	  ondersteunde	  Christelijke	  educatie	  had	  het	  
resultaat	  dat	  beschreven	  werd	  door	  Swami	  Vivekananda:	  ‘dat	  het	  (Indiase)	  kind	  naar	  
school	  gaat	  en	  het	  eerste	  wat	  het	  leert	  is	  dat	  zijn	  vader	  een	  gek	  is,	  het	  tweede	  dat	  zijn	  
grootvader	  een	  	  dwaas	  is,	  het	  derde	  dat	  al	  zijn	  leraren	  huichelaars	  zijn,	  het	  vierde	  dat	  al	  
de	  heilige	  boeken	  leugens	  zijn…’	  	  Dit	  is	  het	  milieu	  waar	  	  HPB	  en	  Olcott	  in	  terecht	  
kwamen	  in	  1879.	  
De	  koloniale	  situatie	  in	  India	  bracht	  de	  oprichters	  van	  de	  TS	  in	  een	  moeilijke	  positie.	  
De	  ingevoerde	  kleinering	  van	  de	  religies	  van	  India	  was	  totaal	  in	  tegenstelling	  met	  de	  
grondbeginselen	  van	  de	  TS.	  En	  het	  was	  ook	  het	  inzicht	  van	  de	  oprichters	  dat	  de	  
spirituele	  tradities	  van	  India,	  als	  ze	  juist	  begrepen	  werden,	  enige	  van	  de	  meest	  verheven	  
en	  zuivere	  uitdrukkingen	  bevatten	  die	  beschikbaar	  waren	  voor	  de	  mensheid.	  
Met	  een	  doorzettingsvermogen	  dat	  gelijk	  was	  aan	  dat	  van	  de	  kerk	  vocht	  HPB	  voor	  de	  
Indiase	  spirituele	  traditie	  en	  trok	  zo	  een	  groeiend	  aantal	  Indiase	  leden	  naar	  de	  
Theosofische	  beweging.	  In	  Ceylon	  veranderde	  het	  werk	  van	  Col	  Olcott	  voor	  het	  
Boeddhisme	  en	  de	  daardoor	  opgerichte	  Boeddhistische	  scholen	  en	  universiteiten	  totaal	  
de	  eerdere	  overheersing	  van	  de	  kerk.	  Het	  succes	  van	  de	  boodschap	  van	  de	  TS	  over	  de	  
waarde	  en	  betekenis	  van	  Indiase	  religies	  startte	  een	  beweging	  met	  verregaande	  
gevolgen.	  	  	  
Onder	  de	  ogen	  van	  de	  tegenstand	  van	  de	  missionarissen,	  begonnen	  Indiase	  leraren	  en	  
uitgevers	  aan	  het	  terugwinnen	  en	  onderwijzen	  van	  de	  waarde	  van	  hun	  spirituele	  erfenis.	  
Omdat	  de	  geëmigreerde	  	  gemeenschap	  in	  India	  relatief	  klein	  en	  op	  zichzelf	  gericht	  was,	  
ging	  het	  nieuws	  over	  de	  aankomst	  van	  HPB	  en	  Col	  Olcott	  in	  India	  snel	  rond,	  en	  het	  feit	  
dat	  ze	  verkozen	  niet	  te	  leven	  met	  de	  Britten	  maar	  met	  de	  Indiërs	  maakte	  hen	  een	  
curiositeit.	  	  
In	  Februari	  1879,	  slechts	  een	  maand	  na	  de	  aankomst	  van	  de	  stichters	  in	  India,	  schreef	  
Alfred	  Percy	  Sinnett,	  uitgever	  van	  The	  Pioneer,	  de	  invloedrijkste	  Engels-‐Indiase	  krant	  in	  
India,	  een	  brief	  met	  het	  verzoek	  om	  hen	  te	  mogen	  ontmoeten	  en	  met	  het	  aanbod	  om	  
nieuws	  en	  informatie	  over	  hun	  werk	  te	  publiceren.	  Een	  paar	  maanden	  later	  bezochten	  
HPB	  en	  Olcott	  de	  Sinnett’s	  in	  hun	  huis	  in	  Allahabad.	  2	  Tijdens	  hun	  verblijf	  presenteerde	  
Olcott	  een	  aantal	  theosofische	  lezingen,	  en	  HPB	  deed	  wat	  ze	  altijd	  deed	  –	  ze	  charmeerde	  
en	  fascineerde	  de	  Sinnett’s,	  hun	  vrienden	  en	  collega’s.	  Voor	  ze	  weggingen,	  hadden	  de	  
Sinnett’s	  en	  een	  aantal	  anderen	  zich	  aangesloten	  bij	  de	  TS.	  Bij	  een	  tweede	  bezoek	  het	  
volgend	  jaar	  ging	  Sinnett’s	  betrokkenheid	  naar	  een	  nieuw	  niveau.	  
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Een	  paar	  jaar	  daarvoor	  in	  Londen	  was	  Sinnett	  in	  aanraking	  gekomen	  met	  enige	  
onweerlegbare	  demonstraties	  van	  spirituele	  verschijnselen	  waarna	  het	  bestaan	  van	  
onzichtbare	  gebieden	  van	  bestaan	  en	  onbegrepen	  wetten	  van	  de	  Natuur	  niet	  langer	  een	  
geloof	  maar	  een	  bewezen	  feit	  was	  voor	  hem.	  Tijdens	  het	  tweede	  bezoek	  van	  HPB	  waren	  
hij	  en	  anderen	  getuige	  van	  een	  aantal	  verschijnselen.	  De	  twee	  verschillen	  tussen	  de	  
verschijnselen	  van	  HPB	  en	  die	  van	  de	  spiritualistische	  mediums	  waren:	  	  
(1)	  bij	  HPB	  waren	  de	  verschijnselen	  helemaal	  onder	  haar	  controle;	  en	  
(2)	  ze	  was	  in	  staat	  de	  methode	  en	  de	  basis	  van	  alles	  wat	  ze	  deed	  uit	  te	  leggen.	  
Steeds	  benadrukte	  ze	  dat	  de	  verschijnselen	  op	  zichzelf	  geen	  werkelijke	  waarde	  hadden	  
behalve	  dat	  ze	  aandacht	  opriepen	  voor	  de	  Eeuwige	  Wijsheid,	  het	  enige	  dat	  het	  uit	  kon	  
leggen.	  Ze	  verwees	  altijd	  naar	  de	  broederschap	  van	  gidsen	  en	  leraren	  die	  deze	  wijsheid	  
door	  de	  eeuwen	  heen	  hadden	  beschermd	  en	  uitgedragen:	  de	  Meesters	  van	  Wijsheid	  
ofwel	  de	  Mahatma’s.	  
Sinnett	  had	  veel	  vragen	  en	  HPB	  deed	  haar	  best	  die	  te	  beantwoorden.	  Hij	  vroeg	  HPB	  toen	  
of	  zij	  een	  brief	  van	  hem	  kon	  overhandigen	  aan	  een	  van	  de	  Mahatma’s.	  	  Hij	  hoopte	  op	  een	  
rechtstreeks	  contact	  via	  communicatie	  voor	  zijn	  vele	  vragen.	  Toen	  ze	  zei	  dat	  ze	  het	  wilde	  
proberen,	  werden	  de	  Mahatma	  Brieven	  geboren.	  In	  1880	  begon	  de	  opmerkelijke	  
correspondentie	  die	  een	  diepe	  betekenis	  zou	  hebben	  voor	  de	  Theosofische	  beweging.	  
Het	  brieven	  schrijven	  zou	  doorgaan	  gedurende	  vijf	  jaar,	  sommige	  van	  de	  theosofische	  
cryptische	  leringen	  naar	  een	  meer	  helder	  inzicht	  brengend.	  Het	  proces	  toonde	  ook	  de	  
enorme	  kloof	  tussen	  de	  essentie	  van	  de	  leringen	  van	  Eeuwige	  Wijsheid	  en	  dat	  wat	  zelfs	  
hoog	  opgeleide	  westerse	  denkers	  konden	  bevatten.	  
Gebaseerd	  op	  de	  brieven	  en	  op	  zijn	  contact	  met	  HPB	  schreef	  Sinnett	  een	  aantal	  boeken	  
waarin	  hij	  de	  begrippen	  ontwikkelde	  en	  populariseerde	  voor	  de	  Engels	  sprekende	  
wereld.	  Enige	  van	  die	  boeken	  werden	  speciaal	  aangemoedigd	  door	  de	  Mahatma’s	  in	  hun	  
brieven	  aan	  hem.	  In	  een	  van	  de	  brieven	  wordt	  de	  reden	  voor	  de	  bereidheid	  van	  de	  
Mahatma’s	  om	  te	  corresponderen	  uitgelegd	  als	  	  ‘U…	  bent	  het	  meest	  geschikt	  om	  de	  
feiten	  die	  u	  worden	  gegeven	  te	  benutten	  voor	  het	  algemene	  welzijn.’	  
In	  dezelfde	  brief	  wordt	  Sinnett	  aangemoedigd	  te	  schrijven,	  ‘U	  moet	  dat	  (de	  feiten)	  die	  u	  
in	  vertrouwen	  voor	  de	  hele	  vereniging	  ontvangt,	  zo	  zien	  dat	  ze	  diep	  onderzocht	  en	  
gebruikt	  en	  hergebruikt	  kunnen	  worden	  op	  veel	  manieren…Als	  u	  uw	  trans-‐Himalaya	  
vriend	  een	  plezier	  wilt	  doen,	  laat	  dan	  geen	  maand	  voorbij	  gaan	  zonder	  een	  Fragment	  te	  
schrijven,	  lang	  of	  kort	  voor	  het	  blad	  en	  het	  ook	  uit	  te	  geven	  als	  brochure.’	  
Ondanks	  de	  bemoediging	  van	  de	  Meesters	  om	  te	  schrijven	  en	  de	  kennis	  uit	  de	  brieven	  te	  
delen	  is	  het	  duidelijk	  dat	  de	  brieven	  als	  zodanig	  nooit	  voor	  publicatie	  bestemd	  waren.	  
In	  een	  brief	  aan	  Sinnett	  over	  het	  onderwerp	  van	  een	  mogelijke	  publicatie,	  antwoordt	  
Mahatma	  KH	  in	  ondubbelzinnige	  termen:	  	  	  
‘	  Toen	  onze	  briefwisseling	  begon	  was	  er	  nog	  geen	  sprake	  van	  dat	  er	  iets	  zou	  worden	  
gepubliceerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  antwoorden	  die	  u	  mogelijk	  zou	  ontvangen.	  U	  bleef	  
losse	  vragen	  stellen	  en	  de	  antwoorden	  die	  op	  verschillende	  tijdstippen	  op	  
onsamenhangende	  vragen	  werden	  gegeven,	  half	  en	  half	  onder	  protest,	  bij	  wijze	  van	  
spreken,	  waren	  noodzakelijkerwijs	  onvolledig	  en	  vaak	  vanuit	  verschillende	  standpunten	  
benaderd.	  Toen	  de	  publicatie	  van	  enkele	  delen	  voor	  de	  Occult	  World	  werd	  toegestaan,	  
gebeurde	  dat	  in	  de	  hoop	  dat	  sommige	  van	  uw	  lezers,	  evenals	  uzelf,	  in	  staat	  zouden	  zijn	  
alle	  verschillende	  delen	  aaneen	  te	  voegen	  en	  daaruit	  een	  geraamte	  of	  een	  afschaduwing	  
van	  ons	  stelsel	  zouden	  ontwikkelen	  dat,	  hoewel	  niet	  precies	  gelijk	  aan	  het	  orgineel	  –	  wat	  
onmogelijk	  zou	  zijn	  –	  het	  zo	  dicht	  zou	  benaderen	  als	  voor	  een	  niet-‐ingewijde	  mogelijk	  
was.	  Maar	  de	  resultaten	  bleken	  bijna	  noodlottig	  te	  zijn.	  Wij	  hadden	  ons	  aan	  een	  
experiment	  gewaagd	  en	  het	  werd	  een	  jammerlijke	  mislukking.	  
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…Wanneer	  de	  wereld	  al	  het	  onafgewerkte	  en	  gecompliceerde	  materiaal	  zou	  krijgen	  
voorgezet	  dat	  in	  de	  vorm	  van	  oude	  brieven	  in	  uw	  bezit	  is,	  waarin	  –	  dat	  geef	  ik	  toe	  –	  met	  
opzet	  veel	  onduidelijk	  werd	  gelaten,	  dan	  zou	  dit	  alleen	  maar	  de	  bestaande	  verwarring	  
nog	  veel	  groter	  maken.	  In	  plaats	  van	  daardoor	  voor	  uzelf	  en	  anderen	  iets	  goeds	  te	  doen,	  
zou	  het	  u	  alleen	  in	  een	  nog	  moeilijkere	  positie	  brengen,	  de	  ‘Meesters’	  tot	  mikpunt	  van	  
kritiek	  maken,	  en	  zo	  een	  vertragende	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  menselijke	  vooruitgang	  
en	  de	  TS.	  Daarom	  protesteer	  ik	  ten	  zeerste	  tegen	  uw	  nieuwe	  plan.	  Laat	  het	  aan	  De	  
Geheime	  Leer	  over	  u	  te	  wreken.	  Mijn	  brieven	  moeten	  niet	  gepubliceerd	  worden	  op	  de	  
wijze	  die	  u	  voorstelt…	  Kortom	  de	  brieven	  werden	  niet	  geschreven	  om	  uitgegeven	  of	  in	  
het	  openbaar	  besproken	  te	  worden,	  maar	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  en	  M.	  nog	  ik	  zullen	  er	  
ooit	  in	  toestemmen	  ze	  aldus	  te	  laten	  gebruiken.	  (	  zie	  in	  de	  Nederlandse	  uitgave	  MB	  63	  	  	  
pp.	  395/396	  ).	  
In	  1923,	  twee	  jaar	  na	  de	  dood	  van	  Sinnett	  werd	  een	  complete	  en	  onbewerkte	  publicatie	  
van	  al	  de	  brieven	  uitgegeven,	  getiteld	  De	  Mahatma	  Brieven	  aan	  A.P.	  Sinnett.	  
A.	  Trevor	  Barker,	  die	  de	  brieven	  overschreef,	  samenstelde	  en	  publiceerde	  schreef	  in	  zijn	  
introductie:	  ‘…dat	  de	  leden	  van	  de	  Theosofische	  Vereniging	  en	  de	  hele	  wereld	  in	  staat	  
moesten	  worden	  gesteld	  de	  waarheid	  zelf	  te	  bestuderen	  over	  de	  Meesters	  en	  hun	  
leringen	  zoals	  aangegeven	  in	  deze	  brieven	  door	  hen	  getekend,	  was	  het	  doel	  van	  de	  
samensteller.	  Daarom	  zijn	  al	  de	  brieven	  die	  door	  Mr.	  Sinnett	  	  zijn	  achtergelaten	  
woordelijk	  overgeschreven	  van	  de	  originelen,	  zonder	  iets	  weg	  te	  laten.’	  	  
De	  situatie	  waar	  studenten	  van	  theosofie	  van	  nu	  zich	  in	  bevinden	  is	  dat	  een	  van	  de	  grote	  
oorspronkelijke	  boeken	  van	  Theosofie,	  een	  boek	  dat	  elke	  theosoof	  bestudeert	  en	  
aanhaalt,	  nooit	  bedoeld	  was	  om	  uitgegeven	  te	  worden.	  Het	  was	  niet	  alleen	  niet	  bedoeld	  
voor	  publicatie,	  maar	  de	  publicatie	  werd	  gezien	  ‘als	  het	  hebben	  van	  een	  vertragende	  
invloed	  op	  menselijke	  vooruitgang	  en	  op	  de	  TS’.	  	  
Wat	  kunnen	  we	  doen?	  Het	  simpele	  feit	  is	  dat	  de	  brieven	  gepubliceerd	  zijn.	  Dat	  kan	  niet	  
teruggedraaid	  worden.	  Het	  is	  ook	  waar	  dat	  na	  de	  bezwaren	  van	  de	  Meester,	  De	  Geheime	  
Leer	  werd	  gepubliceerd,	  iets	  wat	  de	  context	  waarin	  de	  brieven	  konden	  worden	  begrepen	  
enorm	  verdiepte.	  
De	  hoop	  voor	  ons	  is	  dat	  we	  oprecht	  kunnen	  zijn	  in	  onze	  studie,	  dat	  we	  helder	  genoeg	  
kunnen	  zijn	  om	  verder	  te	  gaan	  dan	  alleen	  intellectuele	  overdenking	  naar	  een	  intuïtief	  
geestelijk	  inzicht	  van	  de	  leringen,	  en	  dat	  we	  het	  geluk	  hebben	  om	  verantwoordelijke	  
gidsen	  te	  ontmoeten,	  die	  hun	  leven	  hebben	  besteed	  aan	  deze	  leringen	  van	  wijsheid.	  
Met	  deze	  gedachte	  beveel	  ik	  Dr.	  Kannan’s	  boek	  aan	  voor	  jullie	  overweging.	  
	  
Tim	  Boyd.	  
Internationale	  President	  
De	  Theosofische	  Vereniging.	  	  


