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Patrizia Calvi: Het thema van deze internationale conventie is Cycles of Awareness, 
(Cycli van Aandacht). Nu kennen we allemaal de cycli in de natuur. Hoe zou je de cycli 
omschrijven als ze te maken hebben met spiritueel leven en ontwikkeling?

Krista Umbjarv: Net zoals er kringlopen in de natuur zijn, is het logisch om aan 
te nemen dat wij mensen een spirituele ontwikkeling doormaken die ook bepaalde 
cycli volgt, omdat we deel uitmaken van de natuur. Het spirituele pad wordt vaak 
omschreven als een opwaartse spiraal. Maar ik denk dat onze ervaring ons leert 
dat we niet voortdurend omhooggaan. Soms lijken we juist achteruit te gaan. We 
hebben momenten in ons leven dat alles goed gaat, en dan zijn er ook tijden waar we 
moeilijker mee om kunnen gaan.

Hugh Shearman bespreekt deze cycli in zijn boek La Ronde de l´Experience1  als 
leeftijdsfasen. Volgens hem hangt elke handeling die we doen samen met een bepaald 
leeftijdspatroon. Hij geeft als voorbeeld het schilderen van een portaal. We vertrekken 
vanuit de gouden eeuw met het idee dat we een portaal willen schilderen. Dan gaan 
we door de eeuwen van zilver en brons heen die overeenkomen met de planning, de 
aankoop van verf, enz. Dan komt de ijzertijd. Dit betekent dat we nu het portaal gaan 
schilderen. Al doende zullen we daarbij waarschijnlijk verf op onszelf morsen. Maar 
de handeling houdt niet op in deze ijzertijd. Net zoals we de penselen schoonmaken, 
zullen we onszelf reinigen door de bronstijd en de zilvertijd te doorlopen en dan de 
gouden eeuw te bereiken, waar we ons werk kunnen bewonderen. Zo beschrijft hij 
hoe een idee of een project werkelijkheid wordt.

Evenzo zijn er kleine cycli en grote cycli in de spirituele ontwikkeling. Wanneer we 
op het spirituele pad komen en de theosofie ontmoeten, hebben we vaak het gevoel 
dat we iets waardevols hebben gevonden. Dat is het ideaal dat overeenkomt met die 
gouden eeuw. Dan beginnen we te studeren en proberen we de leringen te begrijpen

1    The Round of Experience (De Ronde van Ervaring). Het boek is niet vertaald.
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Er zijn ook mensen die alleen zijn in totale afzondering en schijnbaar niets te doen 
hebben. In beide gevallen valt er iets te leren.

In Praktisch Occultisme geeft HPB een instructie die goed aansluit bij de huidige 
situatie. Ze zegt: Wen er maar aan om eenzaam te zijn en om alleen te zijn met je 
gedachten. Ik denk, dat het niet verkeerd is om aan te nemen dat de meeste mensen 
dat niet bewust hebben geoefend en hier nu toe gedwongen worden vanwege externe 
omstandigheden. Gewoonlijk gebeurt er altijd wel iets, is er altijd wel iets te beleven, 
is er entertainment, lawaai, etc. 
Voor mensen die nu volledig afgezonderd zijn en niets te doen hebben, zou dit een 
gelegenheid kunnen zijn om te horen wat HPB heeft voorgesteld. Of een gelegenheid 
om te ontdekken dat er een mogelijkheid is om dienstbaar te zijn en iets te dóen. 
Iedereen kan zich bijvoorbeeld aanmelden om paar uur vrijwilligerswerk te doen, zelfs 
vrijwilligerswerk vanuit huis, om zich nuttig te voelen.

De eigenlijke vraag is dus, hoe we de huidige situatie zien en ermee omgaan en hoe 
deze past in de cycli van ons spirituele leven. We kunnen zelfs in deze huidige situatie 
een gevoel van activiteit hebben, hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo 
duidelijk is.

Patrizia Calvi: Nu de tweede vraag: wat is volgens jou het sleutelelement in het 
bewustwordingsproces? Kun je het illustreren met een specifiek voorbeeld?

Krista Umbjarv: Het belangrijkste element is natuurlijk aandacht, maar ook alles op 
grotere schaal zien. We noemen meditatie één van de drie pijlers van de theosofische 
praktijk, maar zelfs als we in staat zouden zijn om één of twee uur per dag te mediteren, 
is de echte vraag: wat we doen met de resterende 22 of 23 uur?

HPB zegt nog iets in Practisch Occultisme wat zeer relevant lijkt. Hoewel het woord 
occultisme bij velen van ons de indruk kan wekken dat dit boek op de een of andere 
manier buiten ons bereik ligt, is het tweede deel, getiteld Enkele praktische instructies 
voor het dagelijks leven, zeer nuttig voor elke student die de theosofie in praktijk wil 
brengen.

Ze zegt in deel 2: Het opkomen van slechte gedachten is minder schadelijk dan het 
opkomen van ijdele of nutteloze gedachten, omdat je met slechte gedachten altijd op 
je hoede bent. En als je hebt besloten om ze te bestrijden en te overwinnen, helpt 
deze vastberadenheid je om wilskracht te ontwikkelen. Nutteloze gedachten dienen 
alleen om de aandacht af te leiden en energie te verspillen.

Ze zegt dus dat we, als er slechte gedachten of gevoelens van irritatie en woede bij 
ons opkomen, er iets mee doen zodra we ze opmerken, omdat we ons realiseren 
dat ze niet gezond zijn en dat ze onszelf en anderen pijn doen. Toch hebben we een 
heel andere houding ten opzichte van ijdele gedachten. Meestal beschouwen we ze 
als iets neutraals dat niemand kwaad doet. Voor ons lijken ze niet schadelijk, maar 
volgens mevrouw Blavatsky zijn ze erger dan slechte gedachten.

en gereedschap te verzamelen om aan de verschillende gewoonten en patronen van 
ons denken te werken. Het betekent dat we door de zilver- en bronstijd heen gaan. 
Dit zal leiden tot de ijzertijd waarin we écht werken aan onze karaktereigenschappen, 
onze gewoonten, ons gebrek aan aandacht, enz.

Als er geen goede basis is, kunnen we langdurig in die tijd blijven hangen, omdat, in 
plaats van de dingen tegemoet te treden zoals ze zijn en ‘vuile’ handen te maken door 
er op een of andere manier aan te werken, we ze bewust of onbewust vermijden. We 
zijn meer gehecht aan deze projectie van een ideaalbeeld, aan hoe we zouden willen 
dat het was.

Dit leidt tot een wanverhouding tussen wat bestaat als een feit en het beeld dat we 
graag van onszelf willen hebben. Dit kan een moeilijke tijd zijn, want we zien wat er 
moet gebeuren, maar we zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat alles aangepakt 
en geregeld kan worden.

H.P. Blavatsky beschrijft deze toestand gedeeltelijk in Praktisch Occultisme. Ze zegt 
dat als we ons inspannen en proberen om te gaan met de zwakheden van onze 
natuur, we een onbeschrijfelijke leegte in ons hart beginnen te voelen. Ze legt uit dat 
je hier niet bang voor moet zijn, omdat dit aantoont dat je de goede kant op gaat.

Ik denk dat mensen op het spirituele pad deze toestand zelden als een normale 
ontwikkelingsfase beschouwen. Het lijkt mij eerder dat deze toestand wordt gezien 
als iets abnormaals, vaak iets ondraaglijks dat moet worden vermeden.
Bekend raken met deze inwendige, psychologische cycli kan ons de middelen geven 
om met verschillende situaties en psychologische toestanden om te gaan. Als we 
dit proces niet kennen, kan het ons doen terugdeinzen, terwijl het niet nodig is. 
Zonder deze kennis, zonder dit begrijpen van cycli in de verschillende processen die 
plaatsvinden, kunnen we veel langer dan nodig in deze ijzertijd blijven steken.

Als we volharden, zullen we zien dat onze inspanningen resultaten opleveren en dat 
verschillende stukjes van de puzzel op hun plaats beginnen te vallen. Dit betekent dat 
we de bronstijd en later de zilvertijd beginnen te herkennen. Er zijn duidelijk kleine cycli 
en grote cycli. Hoewel elke inspanning als een kleine cyclus kan worden beschouwd, 
kan, als we ons bewust zijn van deze processen, de theoretische basiskennis van 
cycli ons helpen het leven te begrijpen.

Zelfs nu, tijdens deze pandemie, kunnen we, als we opletten, zien hoe dit deel uitmaakt 
van een cyclus, hoewel dit voor iedereen verschillend kan zijn. Op verschillende 
momenten in ons leven zijn er andere omstandigheden en mogelijkheden. Op een 
gegeven moment hebben we misschien veel werk en weinig tijd om te studeren 
of na te denken; op een ander moment hebben we veel tijd om te studeren, na te 
denken en te mediteren. Als we, wanneer we druk aan het werk zijn, een constante 
wanverhouding tot de realiteit creëren door te willen dat de omstandigheden anders 
waren, en, wanneer er wél voldoende tijd is om na te denken, te studeren en te 
mediteren, we er niet het beste van maken, dan missen we een kans om te leren. Er 
zijn veel mensen die in deze tijd van pandemie het drukker dan ooit met werk hebben. 
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Levend in het vrije Nederland, beseffen we vaak niet hoeveel hobbels theosofen 
in andere landen moeten overwinnen, soms zelfs met gevaar voor eigen leven. 
Op verzoek van de redactie maakte Evgeniya Shaburnikova een korte compilatie 
gebaseerd op het boek The History of the Russian Theosophical Movement van Elena 
Fjodorovna Pisareva en op herinneringen van verschillende moderne theosofen. Een 
verslag dat enthousiasme voor theosofie en onverdroten volharding uitstraalt. 

Theosophical Society Smolensk 
De allereerste poging om in Rusland een theosofische vereniging op te richten 
was niet in de hoofdstad St. Petersburg, maar in de provinciestad Smolensk1. 
Op 30 juni 1907 werd in die stad de Theosophical Society Smolensk opgericht, door 
V.I. Stahlberg, Von der Raab-Thielen en de abt van het klooster de archimandriet 
Pater Ignatius. In hetzelfde jaar startten de Smolensk-theosofen met de publicatie van 
het tijdschrift Theosophical Life, dat vanaf 1910 onder de titel ‘Life of the Spirit’ verder 
ging. Begin 1911 viel de Theosophical Society Smolensk uiteen.

Russian Theosophical Society 
Begin 1908 kende het toenmalige Rusland diverse theosofische kringen: één in 
St. Petersburg, twee in Warschau en één in Smolensk, Kiev en Kaloega. Op 20 
september 1908 fuseerden deze kringen tot de Russian Theosophical Society (RTS), 
die op 30 september van hetzelfde jaar werd ingeschreven in het Verenigingsregister 
van St. Petersburg. In 1907, een jaar vóór de oprichting van de RTS, was al 
besloten om een eigen maandblad uit te geven, The Bulletin of Theosophy, dat tien 
jaar zonder onderbreking uitkwam in een formaat (110 pagina’s) vergelijkbaar met 
Adyar’s Theosophist. Na de legalisatie in 1908, toen theosofen openlijk konden 
werken, begonnen alle kringen van de RTS maandelijkse openbare vergaderingen te 
houden. In deze vergaderingen werden openbare lezingen gegeven door de meest 
ervaren en deskundige leden. Deze lezingen gingen altijd gepaard met discussies

1   Smolensk is een stad in west-Rusland aan de rivier de Dnjepr
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We kunnen gemakkelijk veel tijd verspillen met denken over beuzelarijen. In de 
afgelopen tien, twintig jaar is dat, dankzij de sociale media, steeds gemakkelijker 
geworden. Hoewel het een goede manier is om in contact te blijven met mensen en 
een bredere verspreiding van theosofisch onderwijs mogelijk te maken, denk ik dat 
iedereen zich op een gegeven moment heeft gerealiseerd hoe we een uur, zelfs uren 
lang, op Facebook, Instagram of YouTube kunnen doorbrengen. De tijd vliegt doordat 
deze platforms zijn ontworpen om onze aandacht vast te houden. Onze aandacht en 
onze tijd zijn een product geworden dat aan adverteerders wordt verkocht.
Daardoor is het in onze tijd veel gemakkelijker om in nutteloze gedachten te verdwalen 
dan vijftig jaar geleden of in de tijd van mevrouw Blavatsky. Er zijn nu dus meer inzet 
en discipline nodig. Als de inspanning groter is, zal het resultaat waarschijnlijk dieper 
worden gevoeld.

In hetzelfde boek geeft HPB nog een nuttige instructie. Het is geen verheven 
metafysisch idee of iets speciaals. Het is een opmerkelijk eenvoudige instructie, 
maar het vereist een zekere discipline en regelmaat. Ze zegt dat we ’s avonds de 
gebeurtenissen van de dag moeten overzien. Als we hier even de tijd voor nemen, 
zien we hoe en waaraan we onze tijd besteden. Het helpt ons ook om een realistische 
kijk op het leven te hebben, omdat het ons in staat stelt te zien, of wat we doen in 
overeenstemming is met wat we willen. Als we aandachtig willen worden, moeten 
we geen dingen doen die de aandacht ondermijnen. Als we echter het grootste deel 
van onze tijd met nutteloze gedachten doorbrengen, zaaien we in feite de zaden van 
onoplettendheid. Als we dit beseffen, zullen we de noodzaak inzien om ons leven te 
veranderen, zodat wat we willen niet alleen maar wensdenken blijft.

Patrizia Calvi: Dank je uit de grond van mijn hart, lieve 
Krista, dat je je gedachten met ons hebt willen delen.
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