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Wat een merkwaardige paradox! Op het hoogtepunt van de cybernetica verkeert de 
overgrote meerderheid van de mensen in verwarring door verkeerde informatie. Wie 
zijn verantwoordelijk voor de toren van Babel, die deze wereldwijde cognitieve black-
out in de eenentwintigste eeuw heeft veroorzaakt? 
Is het opzettelijk? Dit klinkt als een waanvoorstelling van vervolging en samenzwering! 
Hebben we dit onszelf aangedaan? Wat een zielige absurditeit! 
Hoewel het in het jaar 2021 waanvoorstellingen lijken, is het ouderwetse en in 
ongebruik geraakte woord ‘absurditeit’ plotseling in de mode en wordt het een trend 
op alle sociale netwerken. 
Wat zou deze dramatische situatie waarin de mensheid momenteel leeft, kunnen 
keren? Hoe kunnen we onze verbale communicatie herstellen?

De ontwikkeling van taal 
Verbale taal is de belangrijkste culturele erfenis die de eerste mensen ons hebben 
nagelaten, toen ze vocale geluiden begonnen te articuleren. Door de geschiedenis 
heen heeft deze revolutie de mensheid in staat gesteld de verbeeldingskracht te 
cultiveren en abstracte concepten te begrijpen. 
Dit versterkte zijn creativiteit in alle vormen van de kunst, in de ontwikkeling van de 
wetenschap, in het creëren van prachtige beschavingen en in de verkenning van het 
universum in de eenentwintigste eeuw. 
Het is moeilijk vast te stellen wanneer deze historische gebeurtenis plaatsvond, 
maar men denkt dat het ongeveer honderdduizend jaar geleden heeft 
plaatsgevonden. Sindsdien is verbale communicatie verrijkt met ontelbare woorden 
en uitdrukkingsvormen, die zijn geëvolueerd in een verrassende diversiteit aan talen 
over de gehele planeet aarde. 
Het benoemen en verbinden van woorden aan een handeling stimuleerde de 
ontwikkeling van gespecialiseerde gebieden in de hersenen voor het associëren van 
gedachten en het verwerken van langetermijngeheugen.
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‘De functie maakt het orgaan’ is een gezegde dat in de medische praktijk wordt 
gebruikt en dat is precies wat bij onze soort gebeurde. In de loop van de millennia 
heeft het gebruik van verbale taal de neuronale verbindingen en het aantal neuronen 
in gebieden van de hersenschors, die aanvankelijk waren bestemd voor gebarentaal 
en die tegenwoordig de fonologische lus vormen in homo sapiens, vergroot. Doordat 
de mens voor deze vorm van communicatie koos, ontwikkelde zijn intellect zich 
steeds verder.

Ons IQ
Het woord intellect komt van het Latijnse intellectus en betekent ‘het vermogen om 
goed te kiezen’. De lexicale componenten zijn: inter (tussen) en lectus (gekozen). De 
intellectuele capaciteit is wat ons onderscheidt van andere wezens. Het gebruik van 
het intellect ontwikkelde het rationele cognitieve potentieel, net zoals het gebruik van 
verbale taal logisch denken ontwikkelde bij de menselijke soort en vice versa. Een 
goed IQ hangt onder meer af van de verrijking van de woordenschat, de taalkundige 
subtiliteiten en het beheersen van de complexiteit van werkwoordsvormen. Evenzo 
hangt het ook af van de kennis van geschreven verbale taal, die absolute precisie 
vereist in syntaxis, spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie.

De kennis van didactische technieken stelt de mens in staat kennis over te dragen 
en bij de persoon die deze ontvangt een perfect conceptueel begrip te bereiken. 
Pedagogiek is daarom essentieel om een lering over te dragen. De toon van de stem 
in mondelinge verbale communicatie speelt ook een belangrijke rol, aangezien het 
de essentiële emotionele component is om de intellectuele inhoud te verrijken met 
nuances van vocalisatie en uitspraak die de expressie van non-verbale aspecten van 
de informatie mogelijk maken.

De perfectionering van mondelinge en schriftelijke verbale taal is een conditio sine 
qua non voor een goed IQ. Helaas bestaat er wetenschappelijk bewijs voor een 
alarmerende verslechtering daarvan in de huidige samenleving. Om die reden pleiten 
we er vurig voor om de kennis van grammaticale regels en de precisie waarmee 
synoniemen worden gebruikt, te perfectioneren. Hoewel synoniemen doorgaans 
vergelijkbare betekenissen hebben, moet het woord dat het beste past bij de informatie 
die we willen overbrengen, worden gekozen vanwege de juiste nuance die het biedt 
en de speciale connotatie die het van andere onderscheidt. Een woordenschat die rijk 
is aan synoniemen stelt ons in staat om de specifieke lading die elk van hen heeft, 
duidelijk uit te drukken.

Waarom leggen we keer op keer een sterke nadruk op syntaxis, het juiste gebruik van 
tijden in werkwoordsvormen, de vele opties die een rijke vocabulaire biedt, het exacte 
gebruik van elk van de woorden en altijd hun betekenis respecteren? We doen het 
opdat de informatie op een onberispelijke manier wordt overgedragen en zo wordt 
voorkomen dat een foutieve interpretatie leidt tot een verkeerde voorstelling van de 
uitgesproken tekst.

Het is volkomen duidelijk dat de complexiteit van verbale taal, geschreven om een 
lering, een doctrine, een uitleg of een theorie over te brengen, deze taak bemoeilijkt. 
Wanneer het gaat om spirituele kwesties of begrip van ontastbare en subtiele 
aspecten van de menselijke natuur, of over abstracte concepten zoals God, geest en 
bewustzijn, is de taak uitermate moeilijk. Het is voldoende om de ontelbare boeken over 
filosofische onderwerpen die in de oudheid zijn geschreven met de opeenvolgende 
vertalingen in verschillende talen en zelfs in die van de afgelopen eeuwen te lezen, 
om de enorme verwarring te zien die overal heerst. Helaas is de diepte van de 
boodschap van de denker vaak niet in overeenstemming met zijn intellectuele niveau, 
wat leidt tot foutieve en gevaarlijke interpretaties van zijn uitspraken door de lezer. 

De Meester van de Gouden Legende van München: De toren van Babel.
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Om een begrip onder woorden te brengen, is absolute beheersing van de verbale 
taal vereist en als dit niet het geval is, is stilte de beste welsprekendheid, zoals de 
taoïstische denkers voorstelden. Te veel boeken, nutteloze onzinwoorden, ontelbare 
uitdrukkingen met een impliciete betekenis die alleen de spreker kent, hebben niets 
anders bewerkstelligd dan de geest van de nietsvermoedende en verwarde lezer te 
conditioneren.

Het intellect van de eenentwintigste eeuw is besmet met bedrieglijke concepten, 
vooroordelen en nutteloze kennis die het begripsvermogen conditioneren en 
beperken. Begrijpen is een woord dat afkomstig is van het Latijnse cum-prehendere 
en letterlijk betekent ‘pakken’, ‘iets uit jezelf doen’. Kunnen onze hersenen zich 
verzetten tegen het opnemen van storende informatie uit angst om de waarheden op 
te geven die hen psychologische zekerheid geven? Het afbreken van denkbeelden 
die zekerheid bieden, is moeilijk en vereist moed. Het gevoel alleen te staan en twijfel 
veroorzaken angst bij het verlies van intellectuele structuren die veiligheid en troost 
bieden. Het verzet om de waarheid van de feiten te aanvaarden is de dramatische 
situatie waarin de mens van de eenentwintigste eeuw leeft. Hij is geconditioneerd 
door millennia van fantastische overtuigingen en vertoont daardoor alarmerende 
symptomen van cognitieve dissonantie1. Misschien is de ontkenning van het 
bewijs een instinctieve reactie van sommige leden van de moderne samenleving 
om hun psychologische integriteit of een comfortabele houding ten opzichte van 
anderen te bewaren en daarmee een aangenaam bestaan te behouden. Daarom 
willen zij liever de wereldgebeurtenissen slapend overleven, dan hun hedendaagse 
verantwoordelijkheid onder ogen te zien. De prijs die zal worden betaald voor het 
accepteren van kwaadaardige en perverse propaganda zal echter hoog zijn. Later 
zal het nutteloos zijn om te klagen over het onomkeerbare verlies van individuele 
vrijheden, vrije wil en innerlijke soevereiniteit voor zelfbeschikking.

Taal voor filosofische begrippen
Het staat buiten kijf dat verbale communicatie op filosofisch gebied moeilijk is. Het 
gaat om het onder woorden brengen van informatie die in eerste instantie alleen wordt 
gehoord en begrepen in het bewuste brein en pas later kan worden getranscendeerd. 
Het woord dat het zelfbewuste brein gebruikt, is altijd een abstractie van het feitelijke 
feit.

Het uitwerken van een complexe filosofische gedachte vereist taalkundige sub-
tiliteiten die worden geboden door werkwoordsvormen zoals de aanvoegende en 
voorwaardelijke wijs, de verleden en toekomstige tijd, het voltooid of onvoltooid 
deelwoord, kortom grammaticale mogelijkheden waarin het intellect zichzelf in de tijd 
uitdrukt. Het vereist ook een vocabulaire die rijk is aan bijvoeglijke naamwoorden 
en in staat stelt om mondeling emoties en gevoelens te uiten, subtiele sensaties 
en stemmingen te beschrijven of de redenering van het zelfbewuste brein te 
communiceren door middel van onderscheidingsvermogen en kritisch denken. Dit 
vereist uiteraard een intellect dat de complexiteit van de verbale taal beheerst.

1  Cognitieve dissonantie: de onaangename spanning die men ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen,
     ideeën of opvatting.

Al duizenden jaren zoeken mensen antwoorden op hun existentiële vragen op 
filosofisch gebied. Tegenwoordig heeft de enorme technologische vooruitgang het 
voor neurowetenschappers gemakkelijker gemaakt om sommige delen van de 
hersenen in real time te onderzoeken. Dit geeft een nieuwe visie op de mens en in de 
eenentwintigste eeuw moeten we een brug slaan tussen in de oudheid geformuleerde 
leerstellingen en de taal van de moderne wetenschap. Begrip komt op de eerste 
plaats bij het bewuste brein. Vervolgens moet dit begrip door verbale taal in woorden 
worden omgezet, dat wil zeggen door het brein dat zelfbewust is. Volledig begrip 
bereikt zijn hoogtepunt wanneer het uiteindelijk in staat is een verbale boodschap zó 
over te brengen dat een ander brein deze nauwkeurig begrijpt.

We zijn een neuraal netwerk met verbazingwekkende cognitieve vaardigheden. 
Cognitie is een zelfstandig naamwoord dat afkomstig is van het Latijnse cognitionis, 
samengesteld uit het voorvoegsel con, wat ‘samen’, ‘alles’ of ‘convergentie’ betekent, 
en het werkwoord gnōscere dat ‘weten’, ‘begrip hebben’ of ‘kennen’ betekent. Cognitie 
is de handeling van het weten, dat wil zeggen het vermogen om informatie uit ervaring 
te verwerken; een proces waarbij perceptie, aandacht en geheugen betrokken zijn. 
Als gevolg hiervan ontstaan leren, redeneren, probleemoplossing en besluitvorming. 
Deze vermogens maakten de specialisatie van verbale taal mogelijk, wat een zeer 
belangrijke informatieverwerking is voor de ontwikkeling van het intellect of het 
‘vermogen om goed te kiezen’, een vermogen dat homo sapiens door de geschiedenis 
heen heeft ontwikkeld.

Het neurale netwerk staat volledig in verbinding met de informatie van de omringende 
wereld. Niettemin onderscheidt het neuron de externe informatie niet langer als zodanig 
wanneer deze eenmaal is binnengedrongen. Zij is die informatie. De verschillende 
identificatieprocessen die de in het zenuwnetwerk binnen tredende informatie zal 
ondergaan, zullen de processen zijn die de mens a posteriori een buitengewoon en 
complex zelfbewust cognitief vermogen zullen bieden.

Informatieverwerking
Informatie wordt op twee verschillende manieren verwerkt, wat het bestaan van twee 
hersenhelften zal bevestigen. Beide processen zijn geïntegreerd in de prefrontale 
kwabben van waaruit een uitvoerend centrum opereert. De bewuste wil beslist 
uiteindelijk in welke van de oneindige werkelijkheden die beide hersenhelften 
weten te produceren, u wilt leven. Homo sapiens heeft het vermogen om oneindige 
werkelijkheden te herscheppen en hiervoor is het voldoende dat zijn vrije wil, zijn ‘ik’, 
de aandacht focust op de informatie waarop hij verkiest zijn bewustzijn te richten. 
Aandacht is een biologisch proces dat de neuronen van de hersenschors (cortex) in 
de prefrontale gebieden activeert. De neuronen van de cortex bevinden zich in de 
‘stand-by modus’, dat wil zeggen dat ze wachten om geactiveerd te worden om de 
informatie die ze verwerken, bewust te manifesteren. De eerste fase van aandacht 
begint in het reticulaire activeringssysteem in de hersenstam, waarvan de belangrijkste 
functie is alert te blijven om te overleven. Van daaruit stuurt het zenuwimpulsen naar 
de intra-thalamische kernen waar in een tweede fase de oriëntatie van de aandacht 
wordt verwerkt. Ten slotte bereiken andere impulsen de prefrontale hersenschors 
waar in een derde fase de focus en het behoud van aandacht wordt verwerkt. De 
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eerste twee zijn onvrijwillig, terwijl de laatste vrijwillig is en uitsluitend afhankelijk is 
van de bewuste wil. We zouden metaforisch kunnen zeggen dat bewuste aandacht 
een spier is, omdat naarmate deze wordt geoefend, het aantal actieve neuronen, de 
zenuwverbindingen, de efficiëntie en snelheid van geleiding van de elektrische impuls 
en het niveau van neurotransmitters toenemen.

In Brodmann’s corticale gebieden 39 en 
40 van het zelfbewuste brein is informatie 
van de zintuigen en de proprioceptieve2  
gevoeligheid geïntegreerd. Deze infor-
matie is het fundamentele substraat voor 
het gebied van Wernicke, dat het begrip van 
het gehoorde en gelezen woord verwerkt. 
Het gebied van Broca in de motorische 
cortex heeft de functie om het gesproken 
woord te articuleren. Al deze gebieden 
vormen de fonologische lus. Verbale taal 
is een zeer gespecialiseerde en complexe 
functie. Het vereist uitgebreide gebieden en 
neurale verbindingen die homo sapiens in 
de loop van de millennia heeft ontwikkeld. 
Het zelfbewuste brein verwerkt informatie 
digitaal, dat wil zeggen sequentieel en 
lineair. 
Hierdoor kun je meten en vergelijken en dus 
ook oordelen en waarden toekennen. Het 
heeft een analytische visie. De informatie 
die het verwerkt, wordt geïdentificeerd in 

een centrum van bewuste wil, het ‘ik’, dat controleert, kiest en beslist. Elke keer dat het 
een naam geeft, wordt automatisch de dualiteit tussen subject en object gecreëerd. 
Het zelfbewuste brein is verantwoordelijk voor afgescheidenheid. Een vervoeging in 
een bepaalde werkwoordsvorm is voldoende om de gedachte in het verleden of in de 
toekomst te projecteren.

Het bewustzijn daarentegen verwerkt informatie op een analoge manier. Het 
heeft een holistische visie en leeft alleen in het heden. Het is zich bewust van 
lichaamsbewegingen, emoties en empathie; het heeft artistieke, creatieve en 
poëtische vaardigheden. Het begrijpt de metaforen en de humoristische betekenis 
van een zin. Het verwerkt de beelden die het registreert in het visuospatiële gebied3 
en bemiddelt via de verbeelding met het uitvoerend ‘hoofdkantoor’. 

2  Proprioceptie: het vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam/
         de eigen lichaamsdelen waar te nemen.
3    Visuospatiële functie: het zien en verwerken van een waarneming in de ruimte (ruimtelijk inzicht).

De prefrontale kwabben integreren de verschillende processen van beide hersen-
helften. Het is het uitvoerende hoofdkantoor dat de activiteit van de fonologische lus 
en het visuospatiële gebied controleert. Wanneer de prefrontale cortex volledig actief 
is, zoals in de zogenaamde meditatietoestand, is hij in staat om de informatie die in 
beide hersenhelften tegelijkertijd wordt verwerkt, bewust te worden.

De psyche verschijnt als gevolg van neuronale activiteit. Het concept van ‘verschijning’ 
in de wetenschap verwijst naar wanneer bepaalde energieën worden gestructureerd 
en deze structuren vervolgens hun eigen onafhankelijke beweging krijgen. Hier 
gebruiken we het woord ‘verschijnen’ als het resultaat van neurale activiteit. De 
activiteit van de fonologische lus wordt bepaald door de gewoonte van denken die 
de mens heeft verworven en daarom hebben de gedachten heden ten dage een 
autonome beweging. Deze verslaving zorgt ervoor dat gedachten constant stromen 
en binnendringen in meditatie. Innerlijke stilte veroorzaakt een onaangenaam gevoel 
van leegte, wat onmiddellijk het intellectuele proces activeert. De sleutel tot het 
behouden van een meditatieve staat is om constant aandacht te schenken aan je 
ademhaling, waarvoor een krachtige prefrontale cortex nodig is. Daarom wijzen we er 
metaforisch op dat het vasthouden van de focus van bewuste aandacht een spier is 
die moet worden geoefend.

Er is geen dualiteit tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Deze ‘realiteit’ waarin de mens leeft, 
is slechts een concept dat door het zelfbewuste brein wordt geaccepteerd. De mens 
raakte verslaafd aan het denken en kiest er daarom altijd voor om in dualiteit en in de 
abstractie van verbale taal te leven. Daarom is het nutteloze tijdverspilling om met het 
intellect woorden als geest, bewustzijn, gewaar-zijn, God, enzovoort te begrijpen. Er 
bestaat niet zoiets als ‘geweten’. Dit woord is gewoon een ander concept dat door het 
denken is gecreëerd. Er bestaan slechts verschillende staten van bewustzijn. Alleen 
eenheid is echt, net zoals het een feit is dat we allemaal met elkaar verbonden zijn in 
een oneindig en eeuwig veld, de manifestatie van het Absolute. Een verenigd veld dat 
Orde, Intelligentie en Liefde is, dat ‘geest’ zou kunnen worden genoemd en waarin 
alle wezens zijn opgenomen.

We zijn een zenuwnetwerk met een vrije wil en daarom moeten we ons ervan 
bewust zijn dat we verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die we nemen. Onze 
verantwoordelijkheid is dat onze beslissingen ethische doeleinden hebben, aangezien 
we in dit leven zijn om te dienen en samen te werken bij de ontwikkeling van de 
schepping.

We zijn eraan gewend geraakt het woord ‘geest’ te lezen, door het gebrek aan 
vocabulaire van filosofen die het vaak gelijkstellen aan het woord ‘psyche’. We zijn 
een lichaam-geest eenheid die we moeten kennen en begrijpen. We streven naar 
spirituele dimensies en we weten niet hoe we ons gedrag moeten beheersen. Het 
woord ‘geest’ wordt vaak in verschillende betekenissen gebruikt en dit creëert een 
schadelijke verwarring die het begrip van de werkelijke en unieke betekenis verstoort. 
Hetzelfde gebeurt met de zich herhalende spirituele uitspraken die het ‘ik’ veroordelen. 
In tegenstelling tot wat ze retorisch leren, moeten we een stevig gestructureerd ‘ik’ 
hebben om onethisch gedrag te kunnen onderscheiden. We moeten weten hoe ons 
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brein werkt en het immense creatieve potentieel ervan kennen. Een voorbeeld van 
hoe gevaarlijk interpretaties zijn, is te zien in de publicaties van grote denkers: “de 
wijzen kiezen niet.” Deze stelregel is waar, maar alleen in een bepaalde context. Het 
drama is dat het buiten die context alleen maar ongelukkige verwarring veroorzaakt 
waar we alert op moeten zijn. Het uitoefenen van vrije wil daarentegen moedigt 
onderscheidingsvermogen aan, zonder welke het risico van lijden onder manipulatie 
bestaat.

Zorgen voor de toekomst
De nutteloosheid van woorden zonder inhoud of misbruik in een filosofische 
woordenstroom leidt tot de interpretatie van een realiteit die niet overeenkomt met de 
feitelijke realiteit en die alleen leidt tot cognitieve dissonantie. Het misbruik van het 
gebruik van verbale taal bracht ons ertoe het grootste deel van ons leven geïsoleerd 
te leven in de abstractie van gedachten en onze overtuigingen. Het is tijd om een stap 
terug te doen, zoals we deden in het paleolithicum en onze soevereiniteit, vrijheid en 
zelfbeschikking te verdedigen. 

Tot dusver hebben we met succes de capaciteiten van het zelfbewuste brein ontwikkeld 
en daardoor buitengewone wetenschappelijke kennis verworven. We moeten nu 
‘spieren’ maken in het bewuste brein. Hiervoor moet de aandacht gericht zijn op hun 
empathisch vermogen om zo compassie te ontwikkelen. Activeer ook de gebieden van 
de prefrontale cortex die alle informatie integreert die de hersenen kunnen verwerken 
en word bewust van andere transcendente realiteiten die ons verbinden met de zin 
van het leven. Deze houding is een manier om ons potentieel in dienst te stellen van 
de vooruitgang van de samenleving.

De cognitieve dissonantie van de huidige samenleving brengt het leven op planeet 
aarde in gevaar. De subliminale propaganda4 van de massamedia en de verslechtering 
van het onderwijs, het wegvallen van de integriteit van het gezin en interpersoonlijke 
relaties vertroebelen de cognitieve capaciteiten van het menselijk brein. Bijgevolg 
is sprake van een alarmerende verslechtering van de empathie en als gevolg 
daarvan een toename van een onverschillige houding ten opzichte van de huidige 
wereldsituatie. We zijn allemaal één met het universum. Afscheiding is slechts een 
misvatting en gevaarlijk voor het voortbestaan van de mensheid. We moeten wakker 
worden. De toren van Babel is niets anders dan een luchtspiegeling, veroorzaakt door 
een droom van onwetendheid. We bevinden ons in de eenentwintigste eeuw en het 
is tijd om nee te zeggen tegen de kwaadaardige propagandamanipulaties die slechts 
tot onwetenschappelijke speculaties leiden!

Dit artikel wordt speciaal voor Theosofia geschreven.
Vertaald door Maurits Campert

4    Een subliminale boodschap: een boodschap verborgen in een medium en bedoeld om te worden door-
      gegeven zonder dat deze bewust wordt opgemerkt.

Inleiding
Het begrip keuzeloos gewaarzijn, choiceless awareness, vormt de kern van het 
denken van Jiddu Krishnamurti. In het nu volgende artikel wil ik dit begrip graag 
verder uitlichten1. De bredere probleemstelling achter dit artikel is: kunnen we 
precies dit thema van ‘keuzeloos gewaarzijn’ elders terugvinden in het theosofisch 
gedachtegoed? Het wereldbeeld van Annie Besant en Charles Webster Leadbeater 
fungeert in het algemeen vaak als het gedachtegoed van de Theosophical Society 
(Adyar) (TS), hoewel we ons daarvan soms niet zozeer bewust zijn. Hun ideeën 
worden door veel theosofen als referentiekader gebruikt. Verder was hun termino-
logie gangbaar in de omgeving waar Krishnamurti opgroeide, en een beschouwing 
vanuit deze invalshoek kan daardoor wellicht extra interessant zijn. 

Een uitgebreide bespreking van het begrip ‘keuzeloos gewaarzijn’ is te vinden in het  
artikel van Nilakantha Sri Ram, To Be a Lamp Unto Oneself, vertaald als Een lamp te 
zijn voor jezelf: de praktijk van mindfulness2. Dit huidige artikel is te beschouwen als 
een vervolg daarop.

Invloed van Besant en Leadbeater
Het theosofische wereldbeeld van Besant en Leadbeater is grotendeels identiek met 
dat van Helena Petrovna Blavatsky, maar is op specifieke terreinen verder uitgebouwd. 
Zij herformuleren met name de door Blavatsky in De Geheime Leer neergelegde 
esoterische filosofie in nieuwe, vaak eenvoudiger termen, waardoor het theosofisch 
gedachtegoed voor een groter publiek werd ontsloten. 

1  Het begrip ‘choiceless awareness’, vinden we in vele verschillende vormen terug in veel van 
    Krishnamurti’s teachings. In de reeks talks Beyond Myth and Tradition uit 1997 is deel 5 geheel 
   gewijd aan ‘choiceless awareness’. The Collected Works of J. Krishnamurti deel V (1948-1949)
       is getiteld Choiceless Awareness.
2   Nilakantha Sri Ram, To Be a Lamp Unto Oneself, in The Theosophist, Vol. XCIV blz. 141-14 
      (december 1972), vertaald als Een lamp te zijn voor jezelf: de praktijk van mindfulness in Theosofia
       jaargang 118 nr. 3 (september 2017).
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