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Onlangs kwam ik in de loop van één week zomaar drie stimulerende gedachte-
stromen tegen: twee gesprekken en één geschreven artikel. Alle waren gevat in hun 
eigen specifieke context, maar voor mij leek er een verbindende draad te zijn relevant 
voor het leiden van een spiritueel leven.

(1) De eerste was een gesprek tussen drie personen: twee Tibetaans boeddhistische 
rinpoches en een politicus-filosoof actief op sociaal en politiek gebied in India. Het 
gesprek werd geacht te gaan over het thema ‘ethiek, meditatie en wijsheid in een 
turbulente wereld’. In feite hield de conversatie op bij ethiek. Ethiek (śila), meditatie 
(dhyāna) en wijsheid (prajñā) zijn de laatste drie volmaaktheden (pāramitā’s) in het 
boeddhisme en in De Stem van de Stilte geschreven door H.P. Blavatsky (HPB).

Het gebied van ethiek wordt vaak beschreven in termen van specifieke moraliteiten: 
dingen die je doet en dingen die je niet moet doen. Meestal krijgt wat je niet moet 
doen de meeste aandacht, zoals de Tien Geboden van het Oude Testament: ‘Gij zult 
niet…’, en de pañcha-śila, de Vijf Leefregels: niet doden, niet stelen, niet liegen, geen 
bedwelmende stoffen nemen en geen verkeerd gebruik van seksualiteit. In hun meest 
oppervlakkige betekenis zijn dit gedragsverboden die verband houden met uiterlijke 
handelingen. Zoals bij alle waardevolle leringen zijn de bedoeling en effecten van 
aandacht voor deze ethische voorschriften niet beperkt tot ons uiterlijk leven. 

De focus van deze ethische benadering is om geen kwaad  te doen aan onszelf of 
anderen, door af te zien van doden, stelen, liegen of dronkenschap in hun verschillende 
vormen (ahimsa, geweldloosheid). We observeren onze neigingen om lof of erkenning 
van anderen te krijgen, de verschillende onwaarheden die we onszelf wijsmaken om 
onze gekozen identiteit te ondersteunen, enzovoort, en we kiezen ervoor om ervan af 
te zien. Alleen als we de verraderlijke effecten van onze onbewuste denkgewoonten 
leren zien, kunnen we ze veranderen. De beoefening leidt ertoe dat door het cultiveren 
van ethiek het denken op de juiste koers wordt gezet; het denken wordt beschermd. 
Nagarjuna, de grote boeddhistische heilige en filosoof, maakte de opmerking: ‘Zonder 
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de discipline van het beschermen van het denken, welke waarde hebben alle andere 
disciplines?’

Iedere structuur heeft een goed fundament nodig, wil deze blijven staan. Zonder een 
ethische basis wordt een spirituele beoefening niet ondersteund en toont vroeg of 
laat haar zwakte. Een intentie die geworteld is in ethiek beschermt het denken. Tegen 
wat? Tegen zichzelf.
Dit was het ene gesprek in de loop van de week.

(2) Een andere gedachtestroom die ik tegenkwam was gerelateerd aan de manier 
waarop we kijken naar de aard van mens en universum. In het algemeen gaat ons 
denken van de dichtste materie via steeds fijnere graden van stof, naar het rijk van de 
geest. Een theosofische blik biedt zeven manieren om ernaar te kijken. We denken 
vaak in termen van fysiek, etherisch, astraal, mentaal, spiritueel (buddhisch), atmisch 
en hun bijbehorende uitdrukkingen.

Lucy Oliver is een eigentijdse denker, diep geworteld in de tijdloze wijsheidstraditie. In 
een artikel probeerde ze de discussie te herformuleren. Ze geeft uitleg in termen van 
oppervlakken, stroming, ritme en veld. Haar woordgebruik is in sommige opzichten 
ongewoon. Maar voor sommigen heeft het grote waarde, omdat het ons dwingt om op 
een andere manier te kijken.

Oppervlakken betekent alles waarmee we met onze zintuigen contact maken, de 
fysieke dingen die we in de wereld gewaarworden. In de Indiase spirituele traditie 
worden de zintuigen de jñānendriya’s of kennisorganen genoemd. Dit zijn onze 
vensters op de wereld, de gebieden die we als de meest elementaire werkelijkheid 
beschouwen: de kamer waarin we zitten, het lichaam dat we bewonen, de dingen die 
we ruiken en zien, al die dingen die onze zintuigen ons melden.

Een van de opmerkingen van HPB was: De eerste noodzaak voor het verkrijgen van 
zelfkennis is om diepgaand bewust te worden van onwetendheid; te voelen met iedere 
vezel van het hart dat men onophoudelijk zichzelf bedriegt (HPB Collected Writings 
Vol. VIII, p. 108). Ze verwees niet alleen naar onwetendheid in de wereld om ons heen 
op politiek of sociaal gebied. Wij moeten overtuigd zijn van onze eigen onwetendheid: 
dat wat we in de wereld als ‘echt’ zien, is volkomen onjuist en eenzijdig. Het begint 
met de erkenning dat onze zintuigen ons slechts gedeeltelijke informatie geven. 
De hommel in deze kamer ziet een bereik van het lichtspectrum ver buiten wat wij 
kunnen zien. Een hond kan geuren ruiken van mensen die dagen geleden door de 
kamer liepen. Onze zintuigen zijn extreem beperkt en wat zij ons melden misleidt ons 
voortdurend. Toch vormen we vaste ideeën op basis van de inadequate meldingen 
van onze zintuigen, klampen ons er aan vast en eisen dat anderen ze accepteren.

Het is een fundamenteel concept dat iedereen en alles op zoek is naar geluk. Je 
zou kunnen zeggen dat geluk voortkomt uit het vermogen om te stromen tussen 
deze oppervlakken. Zolang één gewaarwordingsgebied ons vasthoudt, fixeert onze 
aandacht zich daarop en komen we vast te zitten in een zich herhalend proces van 
vechten tegen of het vervullen van de zintuiglijke begeerte. Dit is een psychologisch 
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proces waarbij niet alleen de zintuigen, maar ook onze emotionele en mentale reacties 
betrokken zijn. Als we ontdekken dat onze bewegingsmogelijkheid relatief onbeperkt 
is, dat wil zeggen dat ons gevoel van gehechtheid aan of afkeer van de sensuele 
oppervlakken  minder wordt, ervaren we een staat van stromen. Als water in een beek 
stromen wij langs iets wat anders een obstakel zou lijken en we voelen ons gelukkig.

Ritme drukt het idee uit dat er cycli zijn waar we deel van uitmaken. Deze cycli werken 
onder of buiten ons bewustzijn en controleren en vormen onze ervaring van de wereld. 
Alles, van de ademcyclus, het dagelijkse ritme van waken en slapen, de progressie 
van de seizoenen, de cycli van evolutie, tot de grote cyclus van manifestatie en 
absorptie, behoort tot het idee van ritme.

Stroom. Ons gevoel van flow is een individuele mentale en emotionele ervaring van 
expansie en vrijheid binnen de grootsere patronen van cycli of ritme. Er vindt stroming 
plaats binnen de wereld van ervaringen, maar het overstijgen van louter ervaring 
behoort tot het geestelijk leven. We richten ons op ware stilte, waar het ervarende 
denken zijn activiteit staakt. In het proces van rustig en stil worden, en uiteindelijk stil 
zijn, verbinden we ons met steeds diepere lagen van deze allesomvattende ritmes.

In de tijdloze wijsheidstradities van de wereld worden voorbeelden gegeven van 
verruimd bewustzijn. In Sir Edwin Arnold’s poëtische weergave van het ontwaken 
van de Boeddha, Het Licht van Azië, verwoordt Arnold aan het eind de ervaring 
aldus: De dauwdruppel glijdt in de stralende zee. Het is zo’n prachtig beeld van de 
bewustzijnsverruiming die optreedt wanneer het scheidingsvlak van het zelf versmelt 
met het grotere geheel.

We zien de oceaan als een enorme massa water, maar daarbinnen bewegen virtuele 
rivieren of stromingen op verschillende diepten en in verschillende richtingen. De 
oceaan is niet maar één ding, het is één allesomvattend leven met veel verschillende 
stromingen. In veel opzichten is dit de uitdrukking van het idee veld. Het spirituele 
leven dat we proberen te cultiveren betekent ons verbinden met de een of de andere 
stroom in het grotere geheel. In die zin zijn oppervlakte, flow en ritme uiteindelijk 
verenigd in het veld van universeel bewustzijn of geest.

(3) De derde gedachtestroom kwam voort uit een gesprek met een onderwijsdeskundige 
die ook een prominente zakenman is. In dit soort conversaties sluipen verschillende 
soorten ideeën naar binnen. Deze persoon gebruikte als woord voor de voordelen 
van het onderwijs: ‘het vermenigvuldigingseffect’; een economische term toegepast 
op het onderwijs. In principe geeft dit het proportioneel verhoogde rendement aan 
van een investering van een specifiek bedrag. Het ging over de aard en mate van 
positieve verandering in de Indiase samenleving die de investering in het onderwijs 
van een kind oplevert.

In al deze drie gesprekken merkte ik dat mijn betrokkenheid gekleurd werd door het 
concept van het doel van de Theosophical Society. Dus, om het economische idee 
om te zetten naar dat gebied moet het vertaalbaar zijn in iets dat in een spiritueel 
pad past. We wenden ons nogmaals tot wat HPB en anderen hebben gezegd. HPB 

deed veel uitspraken over de inherente broederschap van de mensheid, de eenheid 
van al het leven. Ze zei het op verschillende manieren: Het is een occulte wet dat 
niemand boven zijn individuele zwakheden kan uitstijgen zonder het geheel, waarvan 
hij een integrerend deel vormt, te verheffen, al is dat nog zo weinig. Om dezelfde 
reden kan iemand niet alleen zondigen, of alleen de gevolgen van zonden ondergaan. 
In werkelijkheid bestaat er niet zoiets als ‘afgescheidenheid’; en wat het meest op 
die zelfzuchtige toestand lijkt en bij de bestaande levenswet mogelijk is, ligt in de 
bedoelingen of motieven (De Sleutel tot de Theosofie TUP 1985, p. 187). Bewust of 
onbewust zijn we bezig de stroom die we allemaal delen óf te zuiveren óf te vervuilen.

De mix van deze drie wegen van denken, de bescherming van het denken die wordt 
benadrukt in de ethiek of śila, is de perceptie van het zelf als een stroom in een 
oceaan van bewustzijn. Het is belangrijk voor ons om te overwegen dat alles wat we 
aan die stroom toevoegen gevolgen heeft voorbij de grenzen van ons bewustzijn. Er 
is een draad die deze schijnbaar geïsoleerde ideeën verbindt, net zoals er, als we 
dieper kijken, een draad is die alles met alles verbindt.

Vertaling Marianne Plokker


