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We laten een veelbewogen zomer achter ons. Nieuwe virusmutaties, 
onzekerheid over vaccinaties, reisbeperkingen, aanhoudende protes-
ten door verschillende groeperingen, stijgend geweld en ernstige 
overstromingen vroegen onze aandacht. Wie echter de tijd nam rustig 
om zich heen te kijken zag dat de natuur haar eigen gang ging. Bomen, 
struiken en bloemen kleurden onze omgeving en zorgden voor zingende 
vogels, fl adderende vlinders, zoemende bijen en ander zomers leven. In 
steeds meer gemeenten zien we een tendens om langs de wegen het 
kort gemaaide grasveld te vervangen door bloeiende bloemenweides. Zo 
wordt de snelweg een lust voor het oog!

Een nieuwe start op veel terreinen
September is de maand, waarin het studie- en lezingencircuit weer van 
start gaat. De meeste loges en centra hebben hun programma voor het 
vierde kwartaal gereed, met als gevolg dat deze Theosofi a u weer een 
Activiteitenkalender kan bieden. 
Ook het ITC opent dit najaar weer zijn deuren voor grotere groepen. Zo 
vindt op 24, 25 en 26 september het TVN Kennismakingsweekend voor 

nieuwe leden en belangstellenden plaats. Op 31 oktober en 11 december worden 
twee Najaarsdagen georganiseerd, als vervolg op de in 2019 gestarte serie ‘Latente 
Vermogens in de mens’. Deze serie, die zich richt op de derde doelstelling van de 
Theosophical Society (zie achterkaft van dit blad) werd in 2020 onderbroken als 
gevolg van de corona-maatregelen. Gelukkig wordt de serie nu vervolgd, want juist in 
deze tijd blijkt onder wetenschappers en spirituele zoekers groeiende belangstelling 
voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van 
het bestaan. Verdere informatie over de Najaarsdagen vindt u elders in dit nummer 
en op onze website www.theosofi e.nl/2021/najaarsdagen
Ook Tim Boyd maakt na zijn recente herverkiezing een nieuwe start met zijn tweede 
termijn van zeven jaar. Hij doet dit niet lichtvaardig. In dit nummer vindt u een 
overpeinzing van hem over leiderschap en hiërarchie. 
Binnen Nederland vinden we in Limburg een nieuwe start: Joan Slagers opende 
onlangs TVN Centrum Roermond. Dat is positief nieuws. Wat is haar achtergrond 
en wat zijn haar plannen? U leest er meer over in dit nummer.

Tot slot
Nu wij de afgelopen periode meer dan ooit zijn geconfronteerd met (de problemen 
in) de gezondheidszorg, is het boeiend een blik te werpen op het werk en de 
levensvisie van Florence Nightingale. Het artikel van Janet Macrae in dit nummer 
toont de oplettende lezer dat de visie van Florence, gebaseerd op haar christelijk 
geloof, nauw aansluit bij theosofi sche visies. Een verrassende constatering.
U begrijpt dat alle aangekondigde evenementen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen 
rond corona. Gelukkig zijn de meesten van ons bedreven ‘zoomers’ geworden, dus 
die uitweg staat altijd open. 
Heeft u een suggestie of kopij voor Theosofi a? 
Aarzel niet en meld het ons: theosofi a@theosofi e.nl

In theosofische kringen hebben we veel respect voor cycli, en ook voor het getal 
‘zeven’. Vanuit deze combinatie van gedachten werd in de vroege geschiedenis van de 
Theosophical Society (TS) besloten dat de verkiezing van de International President 
om de zeven jaar te houden. Dit zorgde de afgelopen jaren voor wat problemen toen 
in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, waar de TS is geregistreerd, werd vastgesteld dat 
de ambtstermijn van zeven jaar in strijd was met de Tamil Nadu Societies Registration 
Act, die drie jaar als limiet aangeeft. Zoals bij een aantal specifieke TS-regels, werd de 
kwestie opgelost doordat de regering van Tamil Nadu voor de TS een uitzondering op 
deze regel maakte. De overweging van de regering was een combinatie van factoren: 
(1) de TS is een internationale organisatie, waardoor driejaarlijkse verkiezingen slecht 
uitvoerbaar zijn, (2) de TS en haar regels bestonden al vóór de Tamil Nadu-wet en de 
staat Tamil Nadu zelf en (3) de hoge achting die men voor de TS heeft vanwege haar 
rol bij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van India.

In 2014, na het overlijden van Radha Burnier, de langst dienende president van de 
TS, werd ik verkozen tot de achtste internationale president. Ik vond mijzelf een 
onwaarschijnlijke kandidaat voor die functie, aangezien ik de voorafgaande drie jaar 
in totaal maar drie weken in Adyar was geweest. Mijn cv bevatte vele jaren werk 
uitsluitend binnen de VS: de TS in Amerika, de TOS en plaatselijk binnen een spirituele 
gemeenschap in Chicago die ik in de jaren zeventig heb opgericht.

Hoewel een deel van deze ervaring geschikt en toepasbaar was in Adyar werd ik 
overrompeld. De beslissende stap voor mij had weinig te maken met mijn geschiedenis 
of ervaringen, maar alles met mijn houding en gemoedstoestand. Ik was bereid. Of ik 
nu dwaas of naïef was, ik omarmde de mogelijkheid tot grotere dienstbaarheid. Mijn 
contacten met de wijsheidstraditie en diepzinnige personen binnen de TS die deze 
wijsheid diep hadden geraakt, lieten me weinig keus.

De Theosophical Society, 
hiërarchie en persoonlijkheid
Tim Boyd
Tim Boyd is de International President 
van de Theosophical Society (Adyar). 

Dit artikel verscheen in The Theosophist, vol. 
142, nr. 9, juni 2021 onder de titel: 
The Theosophical Society, 
Hierarchy and Personality.

Tim Boyd is de International President 
van de Theosophical Society (Adyar). 
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schriftgeleerden en priesters, wrede vegetariërs, malafide rinpoches, egocentrische 
theosofen, egoïstische gelovigen en anderen die, hoewel blootgesteld aan de 
krachtige energieën van de wijsheidstraditie, worden gehinderd door de gebrekkige 
ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Waar ook de leiding van een organisatie en de 
begeleiding van haar leden bij een individu berust, bestaat de mogelijkheid dat zelfs 
één karakterfout het geheel nadelig kan beïnvloeden.

H.P. Blavatsky (HPB) maakte eens het punt dat persoonlijkheid de vloek is in de 
Theosofische Vereniging, zoals overal. Dit was niet bedoeld als persoonlijkheid in de 
populaire betekenis van iemands maniertjes, kwaliteiten en kenmerken. Zij bedoelde 
niet de persoonlijkheid in de betekenis van gedrag, kwaliteiten en kenmerken. 

HPB verwijst naar persoonlijkheid als een vloek, die ze herhaaldelijk pijnlijk heeft 
ervaren in haar pogingen om een bepaalde hoeveelheid van de tijdloze wijsheid met 
de wereld te delen. Keer op keer zag ze hoe goedbedoelende, oprechte, schijnbaar 
goed aangepaste mensen veranderden wanneer ze werden blootgesteld aan de 
verhoogde hoogfrequente energie die het contact met spirituele leringen vergezelt, 
laat staan wanneer het echte wijsheid betreft.

Bij het aansluiten van een 110 volt apparaat op een 220 volt stopcontact zal een apparaat 
snel doorbranden, tenzij er een spanningsomvormer tussen zit. Zoals bij alles, zijn de 
beperkingen die een onontwikkelde persoonlijkheid oplegt niet permanent, maar een 
intelligente en rigoureuze aandacht is vereist om eigenschappen te ontwikkelen die 
in staat zijn krachtiger energieën aan te kunnen. De stelregel die door HPB werd 
benadrukt, luidde: Eerst verdienen, dan nastreven.

Gezien het feit dat persoonlijkheid een onvermijdelijk kenmerk van het mens-zijn is 
en dat zij de bron is van alle misverstanden, afgescheidenheid en egocentrisme, rijst 
de vraag wat gedaan kan worden om haar invloed in een spirituele organisatie te 
verminderen. Dit is een vraag voor alle spirituele tradities. Je zou zelfs kunnen zeggen 
dat de problematische menselijke persoonlijkheid de reden is voor het verschijnen 
van elke avatar en messias, en voor de vestiging van de tradities die voortkwamen 
uit hun leringen. Het uitgangspunt van alle deugdelijke spirituele leringen is geweest 
om de dominantie van de persoonlijkheid en haar niet-onderzochte projectie in elk 
aspect van de menselijke ervaring te begrijpen en te overstijgen. Of nu wordt gefocust 
op mindfulness of op eenwording met het goddelijke, een zoektocht naar iets dat 
superieur is aan de persoonlijkheid is de universele richting van spirituele beoefening.

Vanuit een perspectief van tijdloze wijsheid is de fundamentele idee van hiërarchie dat 
een oneindige keten van zich steeds uitbreidend bewustzijn bestaat en dat elk hoger 
niveau de vorige staat overschrijdt, maar ook omvat. Dus, hoewel meer expansief of 
‘hoger’, is het onlosmakelijk verbonden met de voorgaande toestand waaruit het is 
gegroeid. Hoe hoog de boom ook is, hoe weids het uitzicht vanaf zijn hoogte ook is, 
hij blijft diep geworteld in de aarde. Dit begrip geeft ons een glimp van de diepte van 
het eerste doel van de TS: het vormen van een kern van universele broederschap … 
Het niveau van verbondenheid dat we omschrijven als ‘universele broederschap’ is 
een feit van de natuur. Eenheid of de essentiële onafscheidelijkheid van bewustzijn 

Organisatorisch heeft de TS een hiërarchische structuur. Er is een hoofd van waaruit 
het gezag naar beneden vloeit. Dit is een vorm die overeenkomt met spirituele tradities 
door de geschiedenis heen. Of het nu de goeroe, rabbijn, imam, rinpoche of abt is, 
de congregatie, sangha, tempel, broederschap, zusterschap of orde, hiërarchie is 
ingebed in onze benadering van spiritualiteit. Overal waar we gerealiseerde mensen 
vinden, mannen of vrouwen die een nauwe band met Eenheid en de krachten die 
door zo’n bewustzijn tot uiting komen tonen, is onze neiging ze op een voetstuk te 
plaatsen en in ons op te nemen.

Het is een natuurlijke en intelligente reactie op de waardering en het respect voor 
degenen die ons in wijsheid overtreffen. Een duidelijk probleem dat we tegenkomen in 
organisaties die gericht zijn op spiritualiteit, is dat we eigenlijk niet weten wat wijsheid 
is. In de Bijbel wordt gezegd: De gewone mens kan het spirituele aspect van God niet 
bevatten, omdat het voor hem dwaasheid is; hij kan het ook niet kennen, omdat het 
spiritueel wordt waargenomen (1 Kor. 2: 14). Echte wijsheid vertoont vaak een sterke 
gelijkenis met waanzin wanneer ze in onze wereld verschijnt. De grote avatars en 
profeten uit de geschiedenis hebben samenlevingen op hun kop gezet en de normen 
van wet en gedrag overtreden.

De Boeddha verliet zijn vrouw en kind op zoek naar verlichting. Toen hij verlichting 
bereikte, sloot zijn weigering om kastenonderscheid te erkennen de brahmanen 
praktisch uit van toegang tot zijn leringen. De sociale orde van die tijd en de kastewetten 
verboden hen zelfs om in de aanwezigheid van de laagste kasten te verblijven. Als 
ook maar de schaduw van een lid van de ‘onaanraakbaren’ een brahmaan raakte, was 
rituele reiniging vereist. Jezus accepteerde sociale verschoppelingen als discipelen 
en verwierp de religieuze leringen van zijn tijd. Krishna nam deel aan een oorlog die 
de vernietiging van de kaste van de kshatriya (krijger) teweegbracht, en gaf soms 
advies dat in zijn tijd als immoreel werd beschouwd. De verspreiding van Mohammeds 
leringen en de groei van zijn gemeenschap zette zijn samenleving aan tot een oorlog 
tegen hem en zijn volgelingen.

J. Krishnamurti zei nadrukkelijk: Het is geen teken van gezondheid om goed 
aangepast te zijn aan een ernstig zieke samenleving. Wat lijkt op afwijzing van sociale 
normen door degenen die werkelijk wijs zijn, is in werkelijkheid een uitdrukking van 
de onmogelijkheid om wijsheid in te perken binnen de grenzen van de conventionele 
samenleving. De oceaan past niet in een theekopje. Dus we beoordelen de 
aanwezigheid ervan aan de hand van de tekenen of gedragingen die ons denken 
millennia lang hebben geconditioneerd. Hoe spreekt hij? Is ze goed belezen en 
geïnformeerd over spirituele onderwerpen? Kunnen ze de geschriften en de grote 
Meesters uit het verleden citeren? Eet hij het juiste voedsel? Draagt ze de juiste 
gewaden? Lijkt hij paranormale vermogens van waarneming of genezing te hebben? 
Wordt hij hoog geacht en geprezen door gerespecteerde leden van de gemeenschap?

Dit zijn allemaal tekenen die soms wel en soms niet wijzen op wijsheid. In spirituele 
tradities over de hele wereld worden goed geïnformeerde of welsprekende mensen 
regelmatig voor wijs aangezien, ten detrimente van anderen en zichzelf. Iedereen die 
enige tijd een spiritueel pad heeft omarmd, heeft zijn deel gezien van manipulatieve 
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op alle niveaus is de basis voor alles wat als spiritueel kan worden omschreven. De 
kern wordt gevormd wanneer de onwrikbare en verdeeldheid zaaiende barrières van 
de persoonlijkheid oplossen, al is het maar tijdelijk.

In zekere zin slaagt het spirituele streven door een nieuwe bestemming te geven aan 
de instincten van de persoonlijkheid - zelfbehoud en zelfverheerlijking. De nadruk 
op samenwerking en mededogen als wegen naar vrede en geluk, en toegang tot 
verdiept vermogen, leidt de aandacht geleidelijk af van een isolerend ik-gevoel naar 
een verbrede ervaring van verbondenheid. We leven, bewegen en participeren in een 
‘groter geheel’ dat, zodra we dit ervaren, de belangrijkheid van ons diepgewortelde 
beperkende gedrag doet verdwijnen.

Wat betekent leiderschap binnen een hiërarchische structuur zoals de TS, die zich 
richt op het realiseren van de eenheid van al het leven? Het hermetisch axioma zegt: 
Zo boven, zo beneden. Affiniteit met het hogere komt ten goede aan alles wat eronder 
is. De meest efficiënte dienstbaarheid aan de mensheid vloeit voort uit verbinding 
met hogere bewustzijnsniveaus en de energieën die als gevolg van die verbinding 
ongehinderd kunnen stromen. In de theosofische traditie wordt grote nadruk gelegd op 
onbaatzuchtigheid als voorwaarde om een dergelijke verbinding tot stand te brengen. 
Of het nu een goeroe, god of een meester van wijsheid is, hun invloed wordt beperkt 
door ons onvermogen de beperkte sfeer van het zelf te overstijgen. 

Dit probleem is even uitdagend voor de oprechte aspirant als voor de gewone 
beoefenaar. Een van onze grootste moeilijkheden is dat de gewoonten en training in 
dit en vorige levens ons opsluiten in een manier om de wereld te zien die afscheidend, 
isolerend en inherent incorrect is. HPB schreef: De eerste noodzaak voor het verkrijgen 
van zelfkennis is om je diep bewust te worden van onwetendheid; om met elke vezel 
van het hart te voelen dat men onophoudelijk zichzelf bedriegt (Collected Writings
VIII, p. 108). Eén functie van een organisatie of groep is dat het een laboratorium biedt 
voor het experiment van onbaatzuchtigheid.

Het is de aard van elke groep dat je voortdurend in de aanwezigheid bent van 
anderen wier persoonlijkheidssamenstelling verschilt van die van jezelf. Terwijl we 
bij sommigen natuurlijke harmonieën herkennen, kunnen we bij anderen afstand of 
zelfs afkeer voelen. Toch zijn we bij elkaar gebracht en kiezen we er doelbewust voor 
om samen te zijn. De Mission Statement voor de TS is: Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de 
eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelftransformatie. Met deze 
inspirerende denkrichting wordt onze focus verheven boven persoonlijke voorkeuren 
en aversies. Wanneer we dit uit het oog verliezen, verliezen we de verbinding en 
stagneren we in onze groei als individu en als groep.

Er is een krachtig principe dat dwars door spirituele tradities heen snijdt. Het is 
uitgedrukt als Waar twee of meer in Mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun 
midden (Matth. 18: 20). ‘Mijn naam’ kan afhankelijk van iemands traditie en training 
verschillend worden opgevat als een kenmerk van bewustzijnsactiviteit en vorm. 
Dezelfde naam kan verschillende dingen voor verschillende mensen betekenen 

afhankelijk van hun relatie tot de persoon. Ieders naam beschrijft een persoon die 
voor sommigen een buurman is, voor anderen een baas, een ouder of kind, een 
tegenstander, enzovoort. Een van de oorzaken van religieuze spanningen is het 
ontbreken van een gedeelde naam voor dat wat alle naam, vorm en bewustzijn omvat, 
maar toch overstijgt. Er worden oorlogen over uitgevochten. In de hogere betekenis is 
‘Mijn naam’ niet zomaar een woord. Het is als een GPS-markering op een kaart van 
bewustzijn, die ons naar een ‘locatie’ van verhoogde activiteit leidt.

In hiërarchische zin wordt dat bewustzijn bereikbaar op elk moment of elke plaats waar 
twee of meer mensen een harmonieuze focus op een groter bewustzijn kunnen richten. 
Ons werk binnen de TS is niets minder dan dit. In deze toestand worden uiterlijk grote 
dingen bereikt. In de buitenwereld is de TS betrokken bij tal van activiteiten - scholen, 
trainingscentra, genezingsgroepen, dierenwelzijnswerk, kinderopvangfaciliteiten, 
antistresstraining en meer. Dit is allemaal zinvol, noodzakelijk werk, maar het is de 
innerlijke staat van een bewust gecultiveerde en diepgevoelde verbintenis met onze 
medewerkers die leven geeft aan deze inspanningen.

De kracht die toegankelijk is voor een verhoogd groepsbewustzijn, voor de kern, 
overtreft wat mogelijk is voor het individu. En waar de focus ligt op dienstbaarheid aan 
anderen, of aan de mensheid als geheel, wordt de groep een kanaal voor de energieën 
uit hogere bronnen. Nieuwe ideeën, nieuwe manieren van denken, nieuwe oplossingen 
voor eeuwenoude problemen openbaren zich en worden ineens uitvoerbaar. Eerder 
niet-gerealiseerde middelen en mensen lijken te helpen bij het werk. In de woorden 
van Goethe: Een hele stroom van gebeurtenissen (…) die voordelig uitpakken 
door allerhande onvoorziene gebeurtenissen, ontmoetingen en materiële hulp, 
waarvan geen mens had kunnen dromen dat die op zijn pad zouden zijn gekomen.

Of het nu gaat om een TS Loge, of een studiecentrum, of de International General 
Council, het meest fundamentele vereiste is dat we leren verder te denken dan 
onze persoonlijke wensen en behoeften. Deze benadering garandeert niet dat een 
beslissing voor iedereen aanvaardbaar is, of zelfs dat dit op de lange termijn de beste 
manier van handelen is. Het zorgt er wel voor dat de beweging naar harmonie en het 
proces van vorming van een kern aan de gang is.

Er is een Tibetaanse uitdrukking dat een papegaai honderd jaar oud kan worden, 
maar uiteindelijk is het nog steeds een papegaai. Snel vooruit naar april 2021: er 
is weer een cyclus van zeven jaar aangebroken en daarmee mijn herverkiezing als 
International President. Wat is er geleerd? Zeven jaar geleden, ten tijde van mijn 
inauguratie, verklaarde ik dat het noodzakelijk is te reageren op de altijd aanwezige 
uitnodiging tot openheid, wat de enige manier is waarop wij als individuen kunnen 
worden getransformeerd, en de enige manier waarop de mensheid de vernieuwing 
kan ervaren waarover gesproken is. Dit is een gebied dat we samen verder zullen 
verkennen. 

Vertaling Saskia Campert


