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Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft zich wijd en
zijd over de wereld verspreid en leden van
alle religies zijn en worden er lid van zonder
dat ze de speci½eke dogma’s, leringen en
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te
benadrukken dat er geen enkele lering, geen
enkele mening is, door wie ook onderwezen
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen
lering, mening is die niet vrijelijk door enig
lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de
enige voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot
nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen
of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid
heeft evenveel recht om zich te verbinden
aan elke school van denken welke hij/zij
wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht
om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar
worden gemaakt of het stemrecht verliezen
wegens enige opvatting die hij/zij heeft of
wegens het lid zijn van een school van
denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht
op voorrechten en kunnen evenmin
aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk
lid van de Theosophical Society ernstig om
deze fundamentele principes van de
Theosophical Society te verdedigen, te
handhaven en ernaar te handelen, en ook
onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden
op vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.

TheosofiaPag(0).indd 1

14-02-2007 11:48:20

S

T H E O

O F I A

Jaargang 108 nummer 2, april 2007
Tweemaandelijks tijdschrift van de
Theoso½sche Vereniging in Nederland
ISSN 0040-5868

Redactie:
Anne Myrthe Iken,
Elly Kooijman,
Wies Kuiper,
Els Rijneker (hoofdred.)
Secretariaat redactie:
Toltraat 154,
1074 VM Amsterdam
Abonnementen:
met incasso-opdracht € 17,50
per jaar; zonder incassoopdracht € 22,50 per jaar
(Nederland en België).
Losse nummers € 3,50
Zetwerk:
Willy van Vledder
Omslag en kleur :
Richard van Dijk
Druk: A-D Druk bv / Zeist
© 2007
Theoso½sche Vereniging in
Nederland / Amsterdam

Inhoud
Presidentiële rede

47

Radha Burnier

Rentmeesterschap van de wereld

52

Carin Citroen

Mystiek

58

Annie Besant

De smaragden tafel:
een theoso½sche lezing

63

Dara Tatray

H.P. Blavatsky zoals ik haar kende

71

Annie Besant

Wie was... Annie Besant

75

Verenigingsnieuws

78

Adressen Theoso½sche Vereniging

87

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk,
fotokopie, of op enig andere wijze,
zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.

Theosofia2Pag(45).indd 1

De Theoso½sche Vereniging is niet verantwoordelijk voor
enigerlei mening in dit tijdschrift tot uiting
gebracht, tenzij vervat in een of½cieel document.

24-02-2007 16:38:58

The Theosophical Society
De Theosophical Society (waarvan de Theoso½sche Vereniging in Nederland de
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door
H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier te
Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld.
De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aangesloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze
de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven, dat ze
religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen willen
brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden willen
bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij
zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het
gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid
gevonden kan worden door studie, door re¾ectie, door zuiverheid van leven en door
toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard
is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat
een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet
daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op
aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een
voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de
voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om
Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren.
Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord.
Theoso½e is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theoso½e biedt
een ½loso½e die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid
wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, als een
steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en stralender
bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theoso½e geeft de wereld de Wetenschap
van de Geest terug, door de mens te Ieren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf en
zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan. Theoso½e verheldert de
geschriften en leringen van religies door hun verborgen betekenis te ontsluieren, en
aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te tonen zoals de gegrondheid
ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.
Leden van de Theoso½sche Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,
naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.
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Presidentiële rede
– Radha Burnier

Volgens H.P. Blavatsky is diegene die
een zuiver, onzelfzuchtig leven leidt,
die meer vreugde ervaart door het
helpen van anderen dan in het ontvangen van hulp en die klaarstaat om
zijn eigen genot op te offeren ter
wille van de rest van de wereld, een
theosoof. Dit impliceert dat theosofisch leven een verantwoorde manier
is om zichzelf aan alle leven te relateren.

Theosofia 108/2 · april 2007

Onzelfzuchtig zijn, zich erin verheugen
anderen te hulp te komen en de bereidheid om offers te brengen ter wille
van hen, zijn alle essentiële aspecten
van juiste verhoudingen. Het woord
‘dharma’, dat voorkomt in het motto
van onze vereniging, kan vertaald worden als dit gevoel van universele verantwoordelijkheid, ofschoon er geen
geschikt synoniem lijkt te bestaan om
de brede inhoud van het woord weer te
geven. Volgens aloude traditie is de
praktijk van dharma, dat wil zeggen
het vervullen van verantwoordelijkheid, de basis voor spirituele vrijheid,
moksha of bevrijding.
De wereld van tegenwoordig is vol
onrechtvaardigheid, omdat jong en
oud plezier maken en winstbejag tot
voornaamste levensdoelen verheven
hebben. Consumentisme spoort iedereen aan om de bevrediging van persoonlijke behoeften en niet het algemeen welzijn na te jagen. Het aanvaarden van deze ideologie heeft wereldwijd gebrek aan verantwoordelijkheid
bevorderd in alle geledingen van het
menselijk leven. Geweldsdaden door
individuen of door naties, sommige
relatief mild en andere destructief,
47

komen steeds vaker voor, hetgeen aantoont dat het gevoel van verantwoordelijkheid dood is of stervende. Naarmate geweld wereldwijd toeneemt, neemt
ook één van de belangrijkste eigenschappen van de mensheid navenant
af, namelijk het vermogen tot rationeel
en verantwoordelijk denken en handelen.

Intensieve bestudering leert dat
het Goddelijk Doel is om universeel
welzijn en vooruitgang teweeg te
brengen en daarom moet er
zelfbeperking zijn op het individuele
niveau.
Ware religieuze leringen hebben in
elk tijdsgewricht en in elke samenleving de boodschap van dharma en inspiratie voor mensen in zich gehad om
verantwoordelijk te leven. Niet al te
lang geleden hebben Zijne Heiligheid
de Dalai Lama en Krishnamurti de
waarheid opnieuw onderstreept dat
verantwoordelijkheid universeel is. Het
is geen aansporing of een idee, maar
een oproep tot het spirituele leven
waarbij men een diepe bezorgdheid
koestert voor het totale welzijn van de
aarde en zijn bewoners. Toen de Theosophical Society werd opgericht, werd
duidelijk gezegd dat een theosoof bereid moet zijn tot opoffering, filantropie, altruïsme en universaliteit, waarbij
hij een persoonlijk, egoistisch leven
opgeeft.
Verantwoordelijkheid gaat over zelfbeperking. Dit is kort en indrukwekkend aangeduid in gerichte en zeer betekenisvolle woorden door de Isa Upanishad, die stelt dat het volledige universum de woonplaats is van de Ene
Opperste Macht en dat daarom zelf48

beperking aangewezen is in onze houding ten opzichte van alles wat bestaat
in de kosmos. In feite lijken alle kosmische wetten beperkende eigenschappen ingebouwd te hebben. De wet van
de zwaartekracht bijvoorbeeld dwingt
alles ertoe op de juiste plaats te blijven
en te functioneren. Daarom bewegen
voorwerpen niet willekeurig of chaotisch in het rond. De sterren blijven in
hun baan. Onze voeten staan stevig op
de grond en een pen op het bureau of
een auto op een parkeerplaats blijft
staan waar hij staat. Op het morele niveau bestaat de wet die orde houdt en
verhoudingen reguleert, de Wet van
Karma. Net als elke andere wet is inperking het effect ervan. Bepaalde
grenzen worden in stand gehouden
waarbinnen alle handelingen die bedoeld zijn om persoonlijke begeerte of
individuele wil te bevredigen, moeten
worden gereguleerd. Intensieve bestudering leert dat het Goddelijk Doel is
om universeel welzijn en vooruitgang
teweeg te brengen en daarom moet er
zelfbeperking zijn op het individuele
niveau.
De mens is wel de enige genoemd
die eigen baas is in de natuur. Hij is
begiftigd met de eigenschap van onderscheidingsvermogen of viveka en het
staat hem vrij om goed of verkeerd te
handelen volgens zijn begrijpen en
keuze. Maar meestal wordt hij verblind
door onwetendheid, dat synoniem is
met zelfzucht, en over het algemeen
kiest hij ervoor onverantwoordelijk en
verkeerd te handelen. Vervolgens ondergaat hij de gevolgen van het schenden van het principe van zelfbeperking, belichaamd in juist die structuur
van het universum en in stand gehouden door zijn wetten. De meeste, zo
niet alle, beproevingen en smart die op
aarde heersen worden veroorzaakt
Theosofia 108 /2 · april 2007

door zelfzuchtig en onverantwoordelijk
denken en handelen door de mens. De
vrijheid van de mens om te kiezen en
te handelen is niet een vrijbrief van de
natuur voor onbeperkte zelfpromotie
en onverschilligheid voor het welzijn
van anderen. Deze waarheid ligt besloten in de betekenis van het woord
‘dharma’, dat niet louter het volgen
van een traditioneel voorgeschreven
stel verplichtingen inhoudt, maar verwijst naar een geestestoestand die gekenmerkt wordt door zo’n volledig gevoel van verantwoordelijkheid dat het
de rem zet op zelfzuchtige neigingen.
Dit is het begin van het spirituele leven
in de diepste zin van het woord.
De moderne levensstijl, die gewijd is
aan het zoeken naar maximaal genot
en gemak, heiligt de uitbuiting en vervuiling van de aarde. Een recent rapport stelt dat er in de buurt van Napels
voortdurend zulke enorme hoeveelheden giftig materiaal gedumpt worden dat er alleen bij een uitbarsting
van de berg Vesuvius hoop is dat dit
vernietigd wordt!
Arme landen worden ertoe verleid
enorme hoeveelheden giftig afval aan
te pakken. Vuilnis hoopt zich op langs
de Mount Everest en de aarde, een
levend organisme, wordt meedogenloos geplunderd door mensen die wouden vernietigen, de lucht vergiftigen en
andere soorten ombrengen. Wij leren
niet te geven, maar zijn gericht op nemen. Wij willen zelfs niet een paar van
onze pleziertjes opgeven, maar eisen
meer en meer, waarbij het ons niet kan
schelen dat ons thuis, de aarde, een ongezonde plek is geworden.
De theosoof, aan de andere kant,
moet een ware beschermer zijn van het
milieu, die het voorbeeld geeft van
eenvoudig leven, die behoeften beperkt en de begeerte om de rest van de
Theosofia 108/2 · april 2007

wereld te volgen aan banden legt. Zoals de hierboven aangehaalde Upanishad aanraadt, moet de theosoof zijn
hart openen voor de verborgen Macht
die de hele aarde heilig maakt.

‘Dharma’ verwijst naar een
geestestoestand die gekenmerkt
wordt door zo’n volledig gevoel van
verantwoordelijkheid dat het de
rem zet op zelfzuchtige neigingen.
Dit is het begin van het spirituele
leven in de diepste zin van het
woord.
Precies zo is het de verantwoordelijkheid van ons mensen om niet alleen
alle leden van het dierenrijk te beschermen, maar om ze te helpen zich
te ontwikkelen volgens het Goddelijk
Plan door affectie en vertrouwen, en
niet door angst die op ze is overgebracht door de menselijke gemeenschap. Het is de plicht van een theosoof die iets begrijpt van de loop van
de evolutie om de wereld te helpen
beseffen dat de slechte behandeling
van dieren op enorme schaal, zoals wij
dat nu zien, heel veel schade berokkent
op twee manieren, nog afgezien van
het veroorzaken van angst bij deze
arme schepselen: ten eerste berooft
wreedheid het menselijk bewustzijn
zelf van zijn fundamentele menselijkheid; en ten tweede zullen grote aantallen toekomstige mensen die geïndividualiseerd zijn met vrees en haat deze wereld bevolken en haar ongelukkiger maken als gevolg van ons onverantwoordelijke gedrag. Dus zullen de gevolgen van het niet doen van onze
plicht als oudere broeders van het die-
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renrijk veel ernstiger zijn dan door
mensen in het algemeen beseft wordt.
De uitdrukking van theosofie in het
dagelijks leven komt neer op het leren
van levenskunst, of zoals vrijmetselaars
zouden zeggen, bedreven raken in het
handwerk van leven. Dit vereist vaardigheid en vaardigheid is verbonden
met het soort visie die de mens heeft
van wat hij moet doen. De vaardigheid
die een chirurg nodig heeft is niet dezelfde als de vaardigheid die een timmerman verworven heeft. Vaardigheden moeten gerelateerd zijn aan het
doel.
Het is duidelijk dat ons doel is het
teweeg brengen van geluk en vrede
voor alle schepselen en groei in spirituele kennis en spirituele liefde voor
alle mensen. Om onze plicht kort samen te vatten: de vaardigheid van een
theosoof moet trachten dat wat goed is
en weldadig vanuit een evolutionair
gezichtspunt naar voren te brengen
voor alle wezens, van plant tot mens.
Het woord ‘vaardigheid’ heeft een resonantie in de context van spirituele
ontplooiing die het niet heeft in de gewone zin van het woord. Juist handelen
is welwillend en weldadig handelen.
Juiste visie, juist denken, juist voelen –
een algemene juistheid in levenswijze –
maken deel uit van de vaardigheid die
verbonden is met het praktiseren van
yoga. Zij vormen alle een deel van één
geïntegreerd bewustzijn, hetgeen kort
samengevat wordt in Licht op het Pad:
werken voor het zelf is werken voor
teleurstelling.
Wij schijnen niet volledig het belang
van onze dagelijkse houding en gedachten te beseffen, hoe deze samengaan en een schadelijke wereldatmosfeer opbouwen. J. Krishnamurti sprak
de volgende woorden, die het waard
zijn herinnerd te worden: ‘Wanneer u
50

zichzelf een Indiër noemt of een moslim,
een christen of een Europeaan of wat
dan ook, bent u gewelddadig, omdat u
zich afscheidt van de rest van de mensheid.’ Onze egoïstische gedachten
scheiden ons ook af van de aarde en de
planten, de vogels en dieren en het
leven als geheel. Het diepgaande belang van universele broederschap kan
daarom niet hoog genoeg aangeslagen
worden. Dit volledig te beseffen vormt
een deel van vaardig leven, hetgeen
meester-techniekers maakt van gewone mensen, opperste kunstenaars die
de macht hebben om een prachtige
hemel op aarde te scheppen.
Uitmuntendheid in de kunst vraagt
om een lange periode van training,
waarbij technische vaardigheid verworven wordt – training die zelfdiscipline
omvat en de bereidheid om alle energie, enthousiasme en aandacht in die
taak te steken. Maar wanneer vooruitgang geboekt wordt en de kunst een
hoog niveau van volmaaktheid bereikt,
lijkt het helemaal niet op kunst. De
allerfijnste muziek vloeit zo natuurlijk
en feilloos dat het de luisteraar toeschijnt alsof het gemakkelijk binnen
bereik ligt van allen om even creatief
te zijn; het lijkt zo makkelijk en goed.
Een goede danser kan moeilijke en
ingewikkelde bewegingen uitvoeren
met zoveel gemak en gratie dat het
publiek zich in die tijd volkomen onbewust is van alle toewijding en werk
door de jaren heen die dit mogelijk
maakten. Zo ook de kunst van het leven. Zij die een staat van perfectie bereikt hebben, leven spontaan en gracieus, mededogend en wijs, zonder inspanning.
Echte yogapraktijk is trainen om volkomen natuurlijk te zijn, ingebed in de
eigen ware aard. Maar onze gewone
mentale activiteiten zijn gebaseerd op
Theosofia 108 /2 · april 2007

geleende ideeën en vaststaande antwoorden, dat wil zeggen op de conditionering die is opgelegd door de omgeving, het soort maatschappij waarin wij
leven en wat het verleden ons in het
brein geprent heeft. Wanneer er een
eind komt aan dat soort mentale activiteit hernemen wij onze oorspronkelijke aard die onschuldig is en harmonieus zonder inspanning. Maar het
persoonlijk denkvermogen is sluw en
rusteloos met zichzelf bezig. Leren hoe
dit moet sterven vereist enorm veel geduld en vaardigheid. Zoals één van degenen die dit stadium bereikt heeft al
zei: Niemand wordt ertoe geboren,
iedereen moet ervoor werken. Men
zegt dat het is als het bewerken van
een prachtige tuin. Hij die de schoonheid wil scheppen moet van het werk
houden, aandacht geven aan alle details en er hard aan werken.
Een theosoof die zijn voet gezet
heeft op het Pad van Volmaking moet

niet terugschrikken voor hard werk.
Hij zal een uitmuntend kunstenaar
worden die de grootste van alle kunsten in praktijk brengt, namelijk de
kunst van wijs en prachtig leven, mits
hij bereid is mindere dingen op te offeren en te werken met een vol hart en
een gevoel van toewijding bij het zichzelf daarop voorbereiden. Hij moet
compromisloos alle obstakels onder
ogen zien. Zijn zelfvoorbereiding en
zelftraining moeten onvermoeibaar
zijn en zijn denkvermogen waakzaam
en alert. De vaardigheid die in dit geval vereist is impliceert niet alleen
technische competentie maar ook gevoeligheid, geboren uit een gevoel voor
alle anderen en uiterste zelfloosheid.
Hoevelen van ons zijn bereid dit pad te
betreden?
Uit: The Theosophist, januari 2005
Vertaling: A.M.I.

Als je je lot niet kunt veranderen,
verander dan jezelf
en kijk op een andere manier
naar je leven.
A. Besant
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Rentmeesterschap
van de wereld
– Carin Citroen

Wat volgt is de verjaardagsboodschap van Annie Besant in 1923:
De mensen hebben op vele manieren
God gezocht, maar niet gevonden,
omdat zij verkeerd zochten. Zij zochten hem in het woud en in het oerbos,
in de woestijn en in een grot; zij zochten hem d.m.v. kastijding en marteling,
door middel van kennis en argumenten, maar Hij ontsnapte hen steeds.

Carin Citroen was
jarenlang secretaris van
de internationaal
voorzitter te Adyar.
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Op één plaats kan Hij zeker gevonden
worden, daar waar zij Hem nooit zullen
verliezen en dat is de plaats voorbij emotie en verstand, in de diepte van uw eigen
Geest, die Hij waarlijk is. Daar verblijft
Hij altijd in de Holte van het Hart, de
verborgen God, het Licht voorbij het
donker, de Eeuwige, die Kracht is en
Liefde en Schoonheid. Vind hem daar,
en daarna zul je hem overal zien, in elk
mens, in elk dier, in iedere plant, in de
ruimte die ons omgeeft in vreugde en
verdriet, in genot en in kwellingen, zelfs
in het donker van het kwaad en van de
schaamte. Vereer hem in alle wezens;
dien hem in alle noden; geef hem te eten
in degenen die honger lijden, onderwijs
hem in degenen die onwetend zijn; heb
hem lief in degenen die niet beminnenswaardig zijn; maak van uw leven een
tempel en van uw handelingen zijn offer.
Dan zullen uw ogen eens de Koning in
zijn Schoonheid aanschouwen, de hoogste manifestatie van God op aarde en u
zult uitgroeien tot de volmaakt geworden
Mens, de goddelijke Mens.”
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Deze boodschap is niet alleen buitengewoon mooi, maar ook heel relevant
voor onze tijd. Het doet ons denken
aan het verhaal van de graal, toen ridders op hun vurige paarden door het
land zwierven en zwakke en kwetsbare
mensen zoals weduwen, wezen en bejaarden onder hun hoede namen. Dit
graalverhaal is geen fantasie; het heeft
een zeer diepe betekenis. De ridders
van toen dienden de onderdrukte en
niet bevoorrechte klassen en zo’n zelfde soort dienst kan op een eigentijdse
manier verleend worden, omdat we
nog steeds met vergelijkbare problemen te maken hebben. Slachtoffers
van de seks ‘industrie’ en van kindermishandeling en slavernij en diegenen
die helemaal geen rechten hebben,
kunnen worden gerehabiliteerd en
lichamelijk worden geholpen. Maar
toen Dr.Besant zei: ‘Geef hen wat ze
nodig hebben, voed de hongerigen’
verwees ze niet alleen naar diegenen
die lichamelijk honger hadden, maar
ook naar hen die geestelijk honger
hadden.
De zoektocht naar de graal is een
zoektocht naar heelheid. De wereld is
helemaal kapot gegaan; overal zijn er
oorlogen, er is achterdocht, vergelding,
haat enz. Er is inderdaad een grote
behoefte aan een zoektocht naar heelheid. De woorden heelheid, heiligheid
en helen zijn met elkaar verbonden.
Heel maken betekent dus genezen.
Vroeger waren de mensen heel sterk
van mening dat je zelf de ziekte aantrok door je gedachten, de manier
waarop je leefde, door je gedrag enz.,
dat ziekte werd veroorzaakt door jezelf. Vanuit de theosofie en de wet van
karma gezien, is dat zelfs tegenwoordig
nog zo. We hebben de mond vol van
bacteriën en besmettelijke ziekten,
maar wat is karma anders dan de verTheosofia 108/2 · april 2007

gelding van fouten uit het verleden, die
zich vaak uitdrukken als ziekte of erg
moeilijke omstandigheden?
In onze zoektocht naar heelheid,
vraagt de oproep van Annie Besant om
‘hun noden te dienen, de hongerigen te
voeden en de onwetenden te onderwijzen’ van ons een heel dringend antwoord en hoe we dat doen is geweldig
belangrijk. Het is absoluut noodzakelijk dat elk lid van de T.V. studeert, nadenkt en heel diep duikt in de vraag
wat er kan worden gedaan om deze
zieke wereld te helpen. Heel nauwkeurig onderzoek (tijdens onze rustige momenten) van de problemen waarmee
we in de hele wereld geconfronteerd
worden en hun relatie met de opgaven
en moeilijkheden in het leven, is de
enige manier om onszelf voor te bereiden en de situatie in al haar complexiteit te leren begrijpen. Dit zal ons ook
helpen om eenvoudige en beknopte
antwoorden te geven als ons vragen
over deze materie worden gesteld. Hoe
eenvoudiger en beknopter het antwoord, des te beter.

Het is absoluut noodzakelijk dat elk
lid van de T.V. studeert, nadenkt en
heel diep duikt in de vraag wat er
kan worden gedaan om deze zieke
wereld te helpen.
Te enthousiaste leden van de Theosofische Vereniging kunnen, hoewel ze
het goed menen, de onderzoeker volledig overvallen en in de war brengen.
Een boer zal nooit een hele zak met
zaad in een hoekje van zijn stuk land
leeg strooien, omdat hij weet dat die
zaden elkaar zullen verstikken en dat
de meeste, zo niet alle zullen doodgaan. Luister zorgvuldig naar de vraag
die gesteld wordt en beantwoordt deze
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zo kort en duidelijk als je kunt. Handel, wanneer deze gevolgd wordt door
een andere vraag, daarmee ook op
dezelfde manier en denk eraan dat,
waar één enkel zaadje op kan bloeien,
een hele zak zaden die op dezelfde
plaats gezaaid is, de oogst zal verstikken.
Heel vaak gaat de deur van het onderzoek op een onverwachte manier
open. Het kan b.v. in de wachtkamer
van de tandarts gebeuren, wanneer
iemand vraagt: ‘Waar laat u uw jurken
maken? ‘ Uit zo’n eenvoudig begin kan
er zich een gesprek ontwikkelen. Of
wanneer men aan het winkelen is en
even een kop koffie gaat drinken, kan
de vraag gesteld worden: ‘Uit welk
land komt u; vindt u het prettig hier,
waar woont u?’ Antwoord zo kort en
duidelijk als u kunt. Mensen die niet
geïnteresseerd zijn in theosofie willen
misschien alleen een gesprek met u en
over hun eigen problemen praten,
maar zelfs dan kun je hen helpen.’

Leer de zodanige tolerantie te
verwerven dat zij bij niemand
afkeer opwekt, hoe zondig hij ook is
en dat zij in ieder mens een godheid
aan het werk ziet.
Zoals Dr. Besant zei (Dharma
blz.15) ‘Plaats je eigen ideaal zo hoog als
je kunt. Maar dring je ideaal niet op aan
je broeder, de wet van zijn groei kan volkomen anders zijn dan die van jou. Leer
de tolerantie die ieder mens helpt om te
doen wat goed voor hem is, en wat zijn
aard hem aanspoort te doen. Laat hem
in zijn waarde, als je hem helpt. Leer zodanige tolerantie te verwerven dat zij bij
niemand afkeer opwekt, hoe zondig hij
ook is en dat zij in ieder mens een god54

heid aan het werk ziet en dat zij naast
hem staat om hem te helpen bij het onderwijzen van deze jonge ziel, i.p.v. een
leer van zelfopoffering te prediken die
zijn bevattingsvermogen totaal te boven
gaat.’
Dit is het beste advies wat ik ooit ben
tegengekomen – ‘Laat hem in zijn
eigen waarde (maar) help hem.’ Help
hem zoals iemand zijn broer zou helpen, met een open denkvermogen en
geduld. Die persoon kan onmiddellijk
herkennen dat hij er een vriend bij
heeft gekregen en zal misschien dankbaar zijn voor het vriendelijke advies
dat hij kreeg. Zelfs dieren weten wanneer men hen niet mag. Maar als zij
zich geliefd voelen, wordt die vriendelijkheid onmiddellijk beantwoord en –
of men het nu prettig vindt of niet – zij
worden onmiddellijk de trouwe verdediger van hun pas gevonden vriend.
Terugkomend op het verhaal over de
graal – de koning was gewond en ziek,
hetgeen een onvruchtbaarheid van de
geest symboliseert. Dat komt tegenwoordig zo veel voor in onze wereld.
Om het kasteel heen was het land van
de koning braak komen te liggen, hetgeen er op duidt dat de geestelijke toestand van de koning zich geprojecteerd
had op de gewone wereld om hem
heen en aangezien zijn ziekte, duidelijk
zijn geestelijke conditie, niet verzorgd
werd, kon de aarde zelf niet meer heel
gemaakt worden. Is dit niet precies de
toestand waarin we ons tegenwoordig
bevinden? Onze wereld lijdt aan een
collectieve psychische wond, die een
ziekte veroorzaakt die HEBZUCHT
heet. Deze heeft een steriliserend effect, omdat zij totaal niet geïnteresseerd is in de schade die zij de natuur
en al haar schepselen berokkent. Eeuwenoude bomen en hele bossen worden omgehakt; zelfs zeldzame regenTheosofia 108 /2 · april 2007

wouden waarvan er verhoudingsgewijs
weinig over zijn, verdwijnen snel. Wilde dieren worden in een onrustbarend
tempo gedood, niet alleen door stropers, maar ook door het slechte plannen van wegen. Verder is de enorme
hoeveelheid kunstmest en giftige spuitbussen die gebruikt wordt om planten
tegen insecten te beschermen het
grondwater ingesijpeld en vergiftigt zij
bronnen en drinkwater. Grote delen
van Zuid-Frankrijk en andere landen
zijn al woestijnen of braak liggend land
geworden. Dieren worden mishandeld
en dagelijks bij duizenden geslacht,
terwijl zij in verschrikkelijke angsten
en pijnen sterven, omdat het productieschema niet voldoende tijd toelaat
om hen elektrisch te verdoven. Zij zijn
dus volledig bij bewustzijn als hun huid
gevild wordt. Laat het voldoende zijn
om te herhalen wat de acteur zei die de
rol van boer Hoggins speelde in de film
Babe: ‘Tijdens het maken van de film
heb ik de beslissing genomen om geen
dierlijke producten meer te eten. Als
iemand zich ook maar zou realiseren wat
het bedrijfsmatig boeren behelst, dan
zouden ze nooit meer vlees aanraken. Ik
was zo geraakt door hun intelligentie,
hun vermogen om plezier te maken en de
persoonlijkheid van de dieren waarmee
ik aan Babe werkte, dat ik tegen het eind
van de film veganist was… Ik eet nu
niets meer wat weg zou rennen, huppelen, vliegen of zwemmen, als zij dat konden.’
Overal waar hebzucht is, bestaat
geen liefde en zonder liefde is de zoektocht naar heelheid zinloos. Steeds
weer horen we aankondigingen via de
radio en televisie dat de kloof tussen
rijk en arm constant groeit. Toch zijn er
mensen die 20 miljoen dollar betalen
om het plezier en de opwinding te
ervaren van een reis met een ruimteTheosofia 108/2 · april 2007

vaartuig. Terwijl de uitzichtloze armoede in de wereld niet tot hen doordringt, wordt de ruimtevaarder zeer
geprezen door zijn vrienden en de media, omdat hij zoveel moed toonde!

Overal waar hebzucht is, bestaat
geen liefde en zonder liefde is de
zoektocht naar heelheid zinloos.
Wat is moed? Wat is liefde? Wat is
mededogen? Moed heeft niets te maken met oorlog, doden of het verrichten van 20 miljoen stunts! Liefde is
niet een ander woord voor seks! Wat
mededogen betreft – de overheersende
mening van het merendeel van de politici en hun vriendjes schijnt te zijn dat
de onderbedeelden niet doodgeschoten of bemind hoeven te worden, omdat ze toch wel zullen sterven aan een
lege maag. Het zijn er duizenden en
hoe meer ze zichzelf opruimen, des te
minder geld er nodig is om hen te helpen! Er zijn grote sommen geld beloofd aan de ontwikkelingslanden, b.v.
aan Afghanistan, om hen te helpen
met het weer opbouwen van de infrastructuur. Maar zijn de beloofde bedragen ooit volledig betaald? Of wordt
het systeem van goedschiks of kwaadschiks weer gebruikt? Geeft de wereld
er ook maar iets om? De leringen van
de Oude Wijsheid zijn onder het tapijt
geveegd door veel modern gezinde
mensen, die begeesterd zijn door de
magie van de wetenschap waarvoor zij
eerbiedig het hoofd buigen. Tenslotte
kunnen deze knappe mensen klonen
en allerlei soorten dingen doen, wanneer zij in hun laboratoria aan de
transformatie van de natuur werken.
Genetisch manipuleren is de nieuwe
hype tegenwoordig; en wat een hype is
het. George Wald, Nobelprijswinnaar
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in de geneeskunde en professor in de
biologie aan de universiteit van Harvard heeft geschreven:
(Genetisch manipuleren) confronteert
onze samenleving met problemen die
nooit eerder zijn voorgekomen, niet alleen in de geschiedenis van de wetenschap, maar van het leven op aarde. Het
plaatst de mogelijkheid in de handen van
de mens om levende organismen opnieuw te ontwerpen, organismen die het
voortbrengsel zijn van zo’n drie miljard
jaar evolutie … Tot nu toe hebben levende organismen zich erg langzaam ontwikkeld en nieuwe vormen hebben volop
de tijd gehad om zich te vestigen. Nu
worden hele proteïnen in één klap in
geheel nieuwe associaties ingebracht
waarvan men de gevolgen niet kan voorspellen …. In deze richting voortgaan
kan niet alleen dom zijn, maar ook gevaarlijk. Het zou in potentie nieuwe dieren plantenziekten kunnen voortbrengen
en nieuwe bronnen van kanker en totaal
nieuwe epidemieën.
Het probleem is dat veel wetenschappers marionetten zijn, met lichaam en ziel aan een automaat gebonden en hun gevaarlijke en onverantwoordelijke dans opvoeren voor het
rinkelen van geld, dat door organisaties als Monsanto gegeven wordt. Als
we deze wereld gezond willen maken,
moeten we er hard aan werken om de
oude waarden weer te laten zien, vooral nu, nu de meerderheid van de mensen ze als ouderwets beschouwen. We
moeten misschien wel de begrippen
waarheid, schoonheid, liefde en
mededogen weer invoeren. Graaf
Tolstoy zegt:
Mededogen is één van de meest kostbare vermogens in het menselijk hart. Als
iemand medelijden heeft met het lijden
van een levend wezen, dan vergeet deze
persoon zichzelf en begrijpt hij wat te56

genslag is. Door zijn gevoel maakt hij
zich los uit zijn isolement en krijgt hij de
mogelijkheden om zijn bestaan te verenigen met dat van andere levende wezens.
Mededogen is de Wet der Wetten in
het universum. Het is de Wet van Harmonie en Eenheid van alle leven, met
alle bewuste wezens. Alleen wanneer
we dat echt begrijpen, zal er een nieuwe benadering van het leven in ons beginnen te dagen, vanuit een dieper niveau van ons zijn. Dan zullen we absoluut weigeren om deel te nemen aan
het misbruik en het verraad van de
natuur. Heeft de natuur ons ooit verraden? Wordsworth zegt:
De natuur verried nooit
het hart dat haar liefhad;
het is haar voorrecht
om door alle jaren heen
dit leven van ons te leiden
van vreugde naar vreugde.
Een hart dat liefheeft is een hart dat
geeft, niet met een bepaald doel erachter, om er iets voor terug te krijgen:
dat is politiek. We kunnen geen politici
zijn hier in de Theosofische Vereniging, maar we kunnen dienaren zijn. Je
kunt niet liefhebben als je niet dient –
dienen niet in de zin van ‘voor wat
hoort wat’, maar met je hele hart. Wij
zullen alleen waardige dienaren zijn
die de ziekte van de koning verzorgen,
wanneer we ophouden de aarde te exploiteren voor zelfzuchtige doeleinden
en haar, onze zorgende moeder, onze
geduldige moeder, met grote eerbied
liefhebben. Dan zal de natuur onze
verandering van ideeën vieren en daarop antwoorden door zich weer in een
sappig groen en met bloemen bedekt
land te ontwikkelen, waar voedsel in
overvloed zal groeien voor iedereen en
waar dieren kunnen grazen en vriendeTheosofia 108 /2 · april 2007

lijk behandeld zullen worden als onze
jongere broeders. Wanneer zullen
mensen begrijpen dat rentmeesterschap van de wereld een heel serieuze
verantwoordelijkheid is, die we moeten
delen?
Een heel oud occult spreekwoord
zegt dat ‘hij die lering wil trekken uit de
Wijsheid van het Universeel denkvermogen, dit moet bereiken door de gehele
mensheid heen zonder onderscheid van
ras, huidskleur, godsdienst of sociale status.’ Deze grondregel is typisch voor
het oude Egypte, waar het idee ook
bestond dat: ‘Als de Goden op de juiste
tijd werden aangeroepen, zij
daadwerkelijk van de sterren zouden
afdalen en de Goddelijke natuur in de
mens zouden wekken.’ Maar natuurlijk

zouden ze alleen die individuen en
groepen opwekken die zich volledig
hadden voorbereid door zuivering van
zichzelf en door altruïstische daden.
Wanneer de leden van deze
Vereniging heel goed nadenken over
dit onderwerp van heelheid, van het
genezen van de huidige situatie, niet
alleen gedurende de tijd die zij vrij
houden voor meditatie, maar op elk
moment, dan kan het gebeuren dat aan
onze gedachtekracht een nog grotere
kracht wordt toegevoegd en wel op
zo’n manier dat de natuur van de aarde
haar natuurlijke geluk en schoonheid
weer zal weerspiegelen.
Uit: The Theosophist, juni 2003
Vert.: EKB

De houding van de theosoof zou altijd
die van een leerling in het leven moeten zijn:
‘Wat heeft deze mens of die omstandigheid mij te
zeggen, wat moet ik leren van dit probleem?’
Op deze manier zouden we naar het leven moeten
kijken en als we dat zouden doen,
dan zouden we er zo in geïnteresseerd raken,
dat we geen tijd zouden hebben
om er over te oordelen,
of om kwaad over iemand te spreken,
ons leven zou een leven van wijsheid worden.
A. Besant
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Mystiek
– Annie Besant

In de eerste eeuwen van het christendom bestonden, zoals we weten
uit de geschriften van veel van de Vaders en nog zekerder weten door de
occulte verslagen, in het hart van de
christelijke kerk het eerbiedwaardige instituut van de Mysteriën,
waarin zij die gezuiverd waren bovenmenselijke Leermeesters ontmoetten en uit de mond der Heiligen
de geheimen van ‘Het Koninkrijk der
Hemelen’ vernamen. Nadat Christus
zich ontdaan had van zijn fysieke
lichaam onderwees hij jarenlang zijn
discipelen; hij kwam naar hen toe in
zijn verheerlijkt etherisch lichaam,
totdat zij die hem nog in zijn gewone
lichaam hadden gekend, overleden
waren.

Annie Besant was van
1907 tot 1933 internationaal president van de
Theosofische Vereniging.

Dit artikel komt ook als top-artikel op de website www.theosofie.nl
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Zolang de christelijke Mysteriën bleven bestaan verscheen Jezus van tijd
tot tijd aan hen en zijn voornaamste
discipelen waren dan altijd aanwezig.
Zolang deze gebeurtenissen voortduurden bestonden de esoterische en
exoterische leringen van het christendom in volstrekte harmonie naast elkaar en de Mysteriën zorgden ervoor
dat de hoge functies in de kerk door
mensen werden vervuld die echte leraren waren voor de massa gelovigen,
omdat zij zelf onderwezen waren in ‘de
verborgen dingen van God’, en in staat
waren om met het gezag te spreken dat
voortkomt uit directe kennis. Zij onderwezen net als hun Meester, omdat
zij ‘het gezag daartoe hadden en niet
als klerken.’
Maar na het verdwijnen van de Mysteriën verslechterde deze gang van zaken langzaamaan en in toenemende
mate werd er een verschil zichtbaar
tussen de esoterische en exoterische
leringen, totdat er een wijde kloof
gaapte tussen beide en het grootste
deel van de gelovigen, dat aan de exoterische kant stond, de esoterische
wijsheid uit het zicht verloor.
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Steeds meer nam de letter de plaats
in van de geest, de vorm die van het
leven en daar begon de strijd tussen de
priester en de mysticus, die sindsdien
altijd in de christelijke kerk gestreden
is.
De priester is altijd de bewaker van
het exoterische, de ontvanger van het
geloof dat eens aan de heiligen gegeven werd, de celebrant van de sacramenten, de bewaker van de uiterlijke
orde, de overbrenger van de tradities,
en hij is in de loop der eeuwen steeds
gezaghebbender geworden. Het is zijn
taak de heilige formules heel precies te
herhalen; het is zijn taak om over een
onveranderlijke orthodoxie te waken;
het is zijn taak om de duidelijke stem
van de kerk te zijn; het is zijn taak om
dat wat opgetekend staat ongewijzigd
door te geven. Zijn taak is groot en
eerbaar en zijn diensten aan de zich
ontwikkelende massa van het volk zijn
onschatbaar. Hij consacreert hun geboorte, bevestigt hun huwelijk, heiligt
hun dood; hij troost hen in hun zorgen
en zuivert hun vreugden; hij staat naast
het bed van de zieken en stervenden;
en hij verguldt de wolken van sterfelijkheid met de zon van hoop op onsterfelijkheid. Hij brengt in armzalige
levens dat ene glimpje poëzie en kleur
dat ze kennen; hij verbreedt hun beperkte horizon met de vergezichten
van een stralende toekomst; hij maakt
de moeder blij met het beeld van het
Onsterflijk Kind; hij redt de wanhopige
jonge mens met de tederheid van de
hemelse moeder; hij tilt voor het oog
van de bedroefden het kruis op, dat
van een smart verhaalt dat hun leed
omarmt en troost; hij fluistert in het
oor van de stervende de plechtige toezegging van de opstanding van Pasen.
De mensheid zou de eerste fasen van
zijn reis met meer moeite gaan zonder
Theosofia 108/2 · april 2007

het priesterschap dat richting geeft,
berispt en troost. De veelomvattendheid van het ambt laat de veelomvattendheid van de behoefte zien.
Hoe anders is de mysticus, de eenzame bewoner van de berghelling die ver
voor zijn ras uit klimt, zonder hulp van
de buitenwereld, die voortdurend luistert naar het zwakke gefluister van de
god in zijn binnenste.
Hij is de nederigste van alle mensen
wanneer hij de diepten aanschouwt van
de godheid om hem heen en de onbetrouwbare ravijnen van de godheid in
hem; hij lijkt arrogant als hij de verordeningen van de uiterlijke autoriteit
weerstaat en rebels als hij zijn nek niet
buigt voor het juk van de kerkelijke
orde.
Wat kan hij met zijn visioenen, dromen en extases, met zijn rondtasten in
het donker en zijn in een flits zien van
een groots licht dat meer verblindt dan
dat het verlicht, met zijn plotselinge
irrationele extases en zijn even plotselinge en niet te beredeneren depressies, wat kan hij stellen tegenover de
klip en klare leerstellingen en de koninklijke autoriteit van het exoterisch
geloof ? Slechts een onveranderlijke
overtuiging die hij noch rechtvaardigen
noch uitleggen kan; een zekerheid die
hem doet stotteren wanneer hij probeert die te verklaren, maar die recht
overeind blijft tegenover alle afkeuring
en verdoeming. Wat kan de priester
doen met deze rebel, die zijn visioenen
boven alle geschriften plaatst en opkomt voor een onvervreemdbare vrijheid tegenover de eis van gehoorzaamheid? Hij kan hem niet gebruiken, hij heeft geen plaats voor hem; de
rebel verstoort met zijn ongebreidelde
fantasieën de gevestigde orde van het
huis van het geloof. Vandaar dat er een
voortdurende strijd is, waarin de pries59

ter een tijdje lijkt te winnen, maar
waaruit de mysticus tenslotte als overwinnaar uit naar voren komt.
Het lijkt een ongelijke strijd, aangezien de priester de kracht van een
prachtige traditie achter zich heeft, een
eeuwenlange geschiedenis en een onveranderlijk gezag en de mysticus alleen staat, zonder vrienden. Maar de
strijd is niet zo ongelijk als het schijnt;
want de mysticus krijgt zijn kracht van
Dat wat alle religies doet ontstaan en
hij baadt in de wateren die een mens
opnieuw geboren doen worden, in de
stroom van de Eeuwigheid. Dus in het
steeds maar weer terugkerende conflict
overwint de priester in de materiële
wereld en wordt hij verslagen in de spirituele wereld; en de mysticus die verguisd, vervolgd en verdrukt wordt,
wanneer hij nog in zijn lichaam leeft,
wordt de heilige nadat het lichaam
hem ontvallen is. Hij wordt een stem
van de kerk die hem het zwijgen oplegde, een steen in de muren die hem
gevangen hielden.
In de rooms katholieke kerk is deze
strijd eeuwenlang gevoerd en hetzelfde
resultaat herhaalde zich voortdurend.
Teresa, berispt en vernederd door haar
biechtvader, verschijnt als de Heilige
Teresa voor toekomstige generaties.
Alleen de ware mysticus kan ongehavend door het vuur van de aanklacht heen komen, ‘zelfs in de hel kan
zij fluisteren “ik wist het.” ’ Bovendien
heeft alleen de rooms katholieke kerk
een systematische training bewaard
binnen het ‘religieuze leven’, een echte
voorbereiding voor het occulte leven,
dat altijd in theorie erkend is, zelfs al is
deze in de praktijk aangeklaagd en
verdacht geweest.
Daardoor heeft zij zo veel heiligen
en zoveel gratie en gevoeligheid voor
spirituele schoonheid, dat men geneigd
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is haar de wreedheden van haar priesters te vergeven in het belang van de
rijke stromen van spiritueel leven die
door haar mystici over de dorre woestijnen van de uiterlijke wereld gegoten
zijn. En je kunt, ook al keur je het af,
begrip opbrengen voor de felheid
waarmee zij de grond bewaakte die
zo’n groei van heiligheid mogelijk
maakte en het bijgeloof en de dweepzucht van de massa slechts als een kleine prijs beschouwde die moest worden
betaald om die innerlijke zaden veilig
te stellen voor de aanraking van het
profane, zaden die in de wereld tot
bloei kwamen als heiligen.
In het protestantisme is er geen systematische training geweest en is er
dus ook geen grond waarin de zeldzame bloem gemakkelijk wortel zou
kunnen schieten en groeien. Heel zelden komen er in de protestante gemeenschap mystici voor, hoewel Jacob
Boehme prachtig en geweldig oprijst,
als om te laten zien dat zelfs de afwezigheid van elke training de goddelijkheid van de geest, die de mens is,
niet kan onderdrukken. Meer dan enig
ander deel van het christendom heeft
het protestantisme de aanwezigheid
van mystici in haar midden nodig, de
aanraking van de levende geest om
haar te redden van de dode letter.
Theosofie is de herbevestiging van
het mystieke in het innerlijk van iedere
levende religie, de bevestiging van de
werkelijkheid van de mystieke staat
van bewustzijn en van de waarde van
wat zij voortbrengt. Temidden van een
wetenschappelijke en kritische generatie verkondigt zij weer de superioriteit
van de kennis die voortkomt uit het
rechtstreeks ervaren van de geestelijke
wereld. Terwijl zij onverschrokken de
confrontatie aangaat met het geweldige totale resultaat van historisch en
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wetenschappelijk onderzoek, terwijl zij
onverschrokken de confrontatie aangaat met het nieuwe en bedreigende
priesterschap van de wetenschap en
kritiek, bevestigt theosofie de grotere
schoonheid van de open visie en de
koninklijkheid van het koninkrijk
waarin alleen ‘het kleine kind’ kan
binnengaan. De voornaamste ervaring
van mystiek is het directe contact met
het ongeziene, de erkenning van de
god buiten de mens door de god in de
mens, het aanraken van niet
waarneembare werkelijkheden, het
met open ogen binnengaan in de
werelden voorbij de sluier. Zij stelt
ervaring in de plaats van autoriteit,
kennis in de plaats van geloof en vindt
de bevestiging daarvan in het ‘gezonde
verstand’ van alle mystici, de gelijkheid
van de ervaringen van allen die de
gebieden doorreizen die niet door de
gewone gelovigen betreden worden.
De resultaten van mystieke ervaringen worden zichtbaar door een interpretatiemethode die voor elke leer en
alle geschriften gelden, een methode
die zichzelf meer rechtvaardigt door
het licht dat zij werpt op onduidelijkheden dan door beredeneerde argumenten. Het is, door alle eeuwen heen,
de methode van de verlichten.
Een voorbeeld zal de methode beter
laten zien dan pogingen om deze uit te
leggen. Laten we de leer van de verzoening nemen. De mysticus ziet in de
christelijke leer één van de manieren
waarop het oude, maar altijd nieuwe
verhaal wordt verteld van de ontwikkeling van de menselijke geest tot zelfbewuste vereniging met God. Hij ziet
de verzoening, tot stand gekomen door
de ontwikkeling van de Christus in de
mens als een weerspiegeling in het
menselijk bewustzijn van het tweede
aspect in het goddelijk bewustzijn, dat
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geleidelijk aan in helderheid en
schoonheid naar buiten schijnt. Zoals
de Christus in de mens volwassen
wordt, zo gaat het ook met de verzoening en deze wordt afgerond wanneer
de Zoon, die boven verdeeldheid uitstijgt, zichzelf kent als één met de
mensheid en één met God en door deze kennis een echte Heiland wordt, een
ware middelaar tussen God en mens,
door hen beiden te verenigen in zijn
eigen persoon en hen daardoor één te
maken. De mysticus is niet geïnteresseerd in het argumenteren over de betekenis van de dode letter van welk
dogma dan ook; hij ziet de essentie ervan door het licht van zijn eigen ervaring en voor hem ligt de echte waarde
in de innerlijke inhoud en niet in de
uiterlijke geschiedenis er van.
En zo is het ook met de Schrift. De
geschiedenis ervan kan uiterlijk juist
zijn, of niet, de waarde ervan ligt in de
manier waarop de feiten van de geestelijke wereld worden getoond. Of Israël
(als volk) wel of niet door een bestaande woestijn zwierf lijkt hem volstrekt
onbelangrijk; vele volkeren hebben
door vele woestijnen gezworven. Maar
het geestelijke Israël zwerft door vele
geestelijke woestijnen heen, op zoek
naar het beloofde land. Dat blijft altijd
nieuw, altijd waar en hij leest het verhaal in het licht van de spiritualiteit en
vindt er veel in dat troost, veel dat verlicht. Hij ziet een Mozes in iedere profeet van de mensheid, zuilen van vuur
en van wolken daar waar een natie
geleid wordt. Als de mysticus op zo’n
manier de Schrift leest, is dat niet
ongegrond; want Paulus heeft dat in
zijn brief aan de Galaten hoofdstuk 4
op dezelfde manier gedaan met het
verhaal van Abraham, Sarah, Hagar,
Isaac en Ismael; en alle vroege kerkvaders zochten de innerlijke betekenis
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en maakten zich weinig zorgen om de
uiterlijke woorden.
Voor de huidige geschoolde christen,
die zich niet geheel van de oude
banden wil afsnijden, is deze interpretatiemethode van vitaal belang, en alleen door de directe kennis die hij
heeft verkregen in de mystieke staat
van bewustzijn kan hij zijn religie behouden, temidden van de veranderingen die door het moderne onderzoek
zijn veroorzaakt. De kritiek van bovenaf ondermijnt zijn hele gezag; op
een subtiele, maar dodelijke manier,
hebben de stutten de grond onder zijn
voeten weggehaald en alleen een dunne korst blijft over, die op elk moment
in elkaar kan zakken en de hele structuur in een onherroepelijke puinhoop
laat instorten.
De kerk kan niet langer op historische autoriteit gebouwd worden; zij
moet zichzelf bouwen op de rots van
ervaring, als zij de storm wil overleven
die om haar heen loeit.

Mystiek kan haar de meest zekere
zekerheid in de hele wereld geven, de
zekerheid van voortdurend vernieuwde
mystieke ervaring. De innerlijke Christus is de enige zekerheid van de uiterlijke Christus – er is geen andere garantie nodig. Aangezien de Christus
onontwikkeld in iedere menselijke
geest leeft - is de ontwikkelde Christus
een historisch feit - en diegenen waarin
de mystieke Christus zich aan het ontwikkelen is, kunnen over de golf van
eeuwen heen kijken en de historische
Christus herkennen; sterker nog, zij
kunnen de beperkingen van het lichamelijke overstijgen en hem in zijn levende werkelijkheid kennen, even zeker en nog vollediger dan zijn leerlingen hem kenden toen Hij bij het meer
van Geneseret wandelde.
Uit: The Theosophist, december 2003
Herdruk van Adyar Pamphlets Series
No.21, nov. 1912
Vertaling: EKB

Het theosofische leven moet
een leven van dienst zijn. …
Hoe meer we dienen,
hoe wijzer we worden,
want we leren de wijsheid niet kennen
door te studeren,
maar door te leven.
A. Besant
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De smaragden tafel:
een theosofische lezing
– Dara Tatray

De smaragden tafel is een esoterische
tekst waarvan de oudheid nooit is
vastgesteld, toegeschreven aan één
van de grote figuren uit de antieke
geschiedenis, de mythische Hermes
Trismegistus.

Mevrouw Dara Tatray is
lid van de Olcott Loge
en National Lecturer
voor de TS in Australië.
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Hermes is de Griekse naam voor de
Egyptische god Thoth, van wie gezegd
wordt dat hij de uitvinder is van de geneeskunde, de rechtspraak, de kunsten, de wiskunde, de muziek, de alchemie, de astrologie, de dichtkunst en
het schrift. Ik omschrijf Trismegistus
als mythisch, niet omdat ik niet in zijn
bestaan geloof, maar omdat het waarschijnlijk altijd een open vraag zal blijven of één of vele auteurs verantwoordelijk zijn voor de oorspronkelijke hermetische teksten. Men zegt wel dat deze tussen twintig en zesendertigduizend in getal zijn, al zijn de meeste tot
op heden niet bewaard gebleven.
Maar afgezien van de oorsprong is
het belangrijk om iets te begrijpen over
de leer van Hermes, niet alleen omdat
die ons iets vertelt over de gemeenschappelijke intellectuele erfenis van
de mensheid, maar ook omdat die tot
ons spreekt over wat we tegenwoordig
node dienen te horen: onze relatie met
het Ene. Ofschoon ik er hier niet op in
ga, ben ik mij wel bewust van de beroemde ontmaskering door Isaac
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Casaubon van de Egyptische oorsprong van het hermetische corpus, en
heb ik zijn argument weerlegd in een
academische publicatie: of tenminste
heb ik een poging daartoe ondernomen. Maar dit is niet de plek om verstrikt te raken in nutteloze woordenstrijd over de oorsprong der dingen.
Hier gaat het mij voornamelijk om de
inhoud.
De hermetische traditie ontleent
haar naam aan Hermes Trismegistus
en haar inhoud aan de aloude wijsheid,
het onderwerp van de vroege theosofische geschriften. De leer van Hermes
is, net als de leer van Pythagoras, de
Kabbala en de leer van Plato, gebaseerd op het denkbeeld van een zeer
nauwe verbinding tussen geest en materie; tussen de mens en de natuur;
tussen de macrokosmos en de microkosmos: en zij neigt ertoe deze dualiteiten te beschouwen als aspecten van
een overkoepelende eenheid. Tijdens
de vijftiende-eeuwse Renaissance probeerde een aantal wetenschappers en
filosofen samen te vatten wat de aloude wijsheid voor hen betekende. Zij
trachtten onder andere aan te tonen
dat deze tradities elkaar niet alleen
onderling verrijken, maar dat zij min of
meer de takken van een gemeenschappelijke boom voorstellen, een gemeenschappelijke geesteshouding, de philosophia perennis.1
In 1463 vertaalde Marsilio Ficino het
Corpus Hermeticum vanuit het Grieks
in het Latijn. Hiervan vertegenwoordigt de Smaragden Tafel zoiets als een
kroonjuweel, waarbij deze ‘in zijn mysterieuze passages alle occulte wijsheid
van de ouden over goddelijke handelingen bij het scheppen van de wereld in
zich besloten houdt…’ 2 Isaac Newton
was iemand die veel tijd en moeite stak
in de bestudering ervan, waarbij hij
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hoopte ‘een nauwkeurige kennis van de
werking van de Godheid bij het
organiseren en belevendigen van de
inerte deeltjes der materie in de microkosmos’ te verkrijgen.3 Eén van Newtons uitspraken was dat ‘alle materie die
naar behoren gevormd is gepaard gaat
met tekenen van leven’.4 H.P. Blavatsky
gaf uiting aan dezelfde gevoelens toen
zij zei dat dode materie niet bestaat.
Waar de Smaragden Tafel tegenwoordig voor ons een even vitale boodschap
kan betekenen als Newton dacht dat zij
dit voor hem was in de zeventiende
eeuw, voelt de gemiddelde lezer zich
waarschijnlijk geconfronteerd met een
gecodeerde boodschap waarvan hij of
zij de code niet kent. Dit idee kreeg ik
toen ik een artikel las van mevrouw
B.J.T. Dobbs over Newtons vertaling
van de onderhavige tekst. In de zeventiger jaren had zij een onmiddellijke
klassieker met betrekking tot kennis
over Newton gepubliceerd, The Foundations of Newton’s Alchemy (De
grondbeginselen van Newtons alchemie, vert.). Dit was zo’n briljante wetenschappelijke tekst en zo goed geschreven dat dit, haar eerste boek, haar
reputatie vestigde. 5 Ik heb dat boek
met grote bewondering gelezen, niet
alleen vanwege de vlekkeloze wetenschappelijkheid, maar ook vanwege de
ongebruikelijke openheid over de hermetische traditie. Het behandelde alchemie meer als wetenschap dan als
pseudo-wetenschap. Dus toen ik een
paar jaar later haar artikel las over
‘Newton’s Commentaar op de Smaragden Tafel’, en merkte dat voor haar
de tekst ‘vrijwel onbegrijpelijk’ was,
verwachtte ik dat het vol zou staan met
alchemistische symbolen en moeilijk te
doorgronden termen die ik niet zou
begrijpen. Maar toen ik Newtons vertaling las zoals weergegeven in haar
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opstel, merkte ik tot mijn verbazing dat
de tekst tamelijk gewoon was en helemaal niet onbegrijpelijk. Ik vond hem
heel zinnig: en ik had het gevoel dat
het verschil tussen haar respons en de
mijne vast en zeker lag in mijn theosofische training; mijn bekendheid met
de fundamentele denkbeelden van de
aloude wijsheidstraditie. Dit deed mij
opnieuw beseffen van welke onmisbare
waarde de basale training in metafysica, kosmologie en filosofie de theosofische leringen zijn zoals die ons worden aangereikt op een zilveren dienblad, als het ware, wanneer we Isis Ontsluierd en De Geheime Leer lezen. In
het onderhavige voorbeeld leken deze
leringen de sleutel te bevatten tot het
begrijpen van de Smaragden Tafel, een
sleutel die professor Dobbs blijkbaar
niet bezat.
Wij weten allemaal dat een aantal
studenten zich verzamelde rondom
mevrouw Blavatsky in haar appartement in Londen en dat zij in haar
instructies aan hen vier fundamentele
denkbeelden ontvouwde, waarvan zij
zei dat de leerling ze nooit uit het oog
mocht verliezen, ze steeds bij de hand
moest houden bij het bestuderen van
De Geheime Leer, de theosofie of de
metafysica. Op zichzelf vertegenwoordigen deze vier denkbeelden samen
een sleutel die overal toegang toe verschaft, niet alleen tot de hermetische
traditie, maar ook tot de heilige tradities van bijna iedere beschaving.
De vier fundamentele denkbeelden
zijn:
1. de fundamentele eenheid van alle
bestaan
2. het denkbeeld dat er geen dode
materie bestaat
3. de notie dat de mens een microkosmos is, en
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4. het Grote Hermetische Axioma
dat alle voorgaande omvat: zo binnen
zo buiten; zoals het grote is, zo is ook
het kleine; er is slechts EEN LEVEN
en WET en hij die dit bestuurt is
EEN. 6

De leringen van de aloude wijsheid
stellen dat het beseffen van de
waarheid het geboorterecht en de
bestemming is van ieder mens.
HPB legt uit dat het beginsel van
eenheid in de natuur verschilt van onze
gebruikelijke ideeën over eenheid, ‘zoals wanneer we denken aan verschillende delen die samen één geheel vormen, of een natie die zich verenigt’. De
lering is niet aldus. Veeleer is het dat
‘bestaan EEN DING is, niet een verzameling dingen die met elkaar verbonden zijn’. Fundamenteel (zei HPB)
is er EEN WEZEN. Dat WEZEN
heeft twee aspecten – geest en materie,
bewustzijn en substantie, idee en vorm
– dat wat zich manifesteert of wordt
uitgedrukt en zijn voertuig of lichaam.
Er kan geen dode materie zijn, omdat
het Ene alles doordringt. Zij leerde
ook dat, als men elk van deze aspecten
diep genoeg onderzoekt – geest of materie – men altijd uiteindelijk bij het
ENE uitkomt, omdat eenheid het
meest fundamentele beginsel is in het
universum. Moderne fysica en de wetenschap der ecologie lijken deze indruk te bevestigen; beide neigen naar
monisme: zelfs als in dit stadium de
dominante interpretatie neigt naar een
zuiver fysicalistisch monisme.
Te spreken over ‘eenheid als een fundamenteel principe’ is bijna een cliché
in de Theosofische Vereniging; dus kan
het gunstig zijn hier even bij stil te
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staan en er een poosje over na te denken. Wat zou het kunnen betekenen te
zeggen dat eenheid een fundamenteel
beginsel is? Hoe zou zo’n beginsel
functioneren? Het woord beginsel
(principle) wordt gedefinieerd als: a)
een algemene waarheid of wet,
fundamenteel voor andere waarheden;
b) een wet of regel voor persoonlijk
gedrag; c) dat wat inherent is in alles
en er de aard of essentie van bepaalt;
en d) een bron of oorzaak van waaruit
iets voortkomt; fundamentele oorzaak.7 In dit geval zeggen we, als we
zeggen dat de eenheid het fundamenteel beginsel is, dat eenheid de algemene wet is die ten grondslag ligt aan andere wetten; eenheid (en dus empathie) is de regel voor persoonlijk gedrag; eenheid is datgene dat inherent
is aan alles en er de aard van bepaalt;
en eenheid is de bron en oorzaak van
waaruit alles voortkomt (en waarnaar
alles terugkeert). Als wij hierover nadenken, zullen we waarschijnlijk getroffen worden door de diepte en grondige integriteit van dit beginsel.

Het lijkt alsof we niet gemakkelijk
door de illusie heenkijken naar de
realiteit omdat het denken – het
waarnemingsinstrument
dat wij gebruiken – juist door zijn
aard en structuur
ongeschikt is voor deze taak.
Tegenwoordig is er eerder sprake van
heelheid dan van eenheid. De beroemde fysicus David Bohm zei eens over
heelheid dat het niet alleen maar een
ideaal is waarnaar wij zouden kunnen
streven, maar de waarheid over de realiteit. Blijkbaar vertegenwoordigen
heelheid en eenheid hoe de dingen
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werkelijk in elkaar zitten. De fragmentatie en het gebrek aan eenheid die wij
ervaren en overal om ons heen zien in
de materiële en sociale wereld is een
soort illusie, die plaatsvindt op een
oppervlakkig niveau. Het is niet de
hele waarheid over de realiteit. En de
leringen van de aloude wijsheid stellen
dat het beseffen van deze waarheid het
geboorterecht en de bestemming is van
ieder mens.
Het lijkt alsof we niet gemakkelijk
door de illusie heenkijken naar de realiteit omdat het denken – het waarnemingsinstrument dat wij gebruiken –
juist door zijn aard en structuur ongeschikt is voor deze taak. Door zijn aard
verdeelt het denken altijd. Denken
analyseert, zet zijn eigen territoriumpje
uit, versnippert: dat doet het denken,
dat is zijn taak. In de westerse verlichtingstraditie wordt ons de eigenschap
rede/verstand voorgehouden als onze
grootste deugd en hoogste vaardigheid,
maar in de oosterse tradities, in de
boeddhistische psychologie, in taoïsme
en in raja yoga wordt het denken gezien als een weinig effectief waarnemingsinstrument, en geenszins een
vingerwijzing naar het einde van de
menselijke evolutie. Ook een heel aantal westerse filosofen, waarvan Henri
Bergson wellicht de meest vooraanstaande is onder de modernen, heeft
begrepen dat rechtstreekse intuïtieve
waarneming, eerder dan de rede, de
grootste eigenschap is van het menselijk denkvermogen.
Naar de Smaragden Tafel wordt soms
verwezen als zijnde de blauwdruk, omdat het een patroon vormt dat zichzelf
op alle niveaus in ieder rijk van het
universum herhaalt; en omdat men,
door dat te begrijpen, al het andere
begrijpt. Dit is een notie waarmee een
theosoof volkomen vertrouwd moet
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zijn, daar theosofie, net als de leer van
Hermes, analoog is. Laten we daarom,
gewapend met ons nog onvolmaakte
begrijpen van eenheid, deze blijkbaar
mystificerende tekst eens onderzoeken. Hier volgt (een vertaling van)
Isaac Newtons vertaling uit 1690, de
eerste vertaling in de Engelse taal:
Smaragden Tafel
‘Het is waar en ongelogen, zeker en zeer
waar.
Wat beneden is, is zoals dat wat boven
is en dat wat boven is, is er evenals dat
wat beneden is om de wonderen van
slechts één ding te verrichten.
En zoals alle dingen geweest zijn en
ontstaan zijn uit één door de bemiddeling van één: zo worden alle dingen
geboren uit dit ene ding door aanpassing.
De Zon is zijn vader, de maan is zijn
moeder, de wind heeft hem in zijn buik
gedragen, de aarde is zijn verzorgster. De
vader van alle volmaaktheid in de hele
wereld is hier. Zijn kracht of macht is
volledig als deze veranderd wordt in
aarde.
U moet de aarde scheiden van het
vuur, het subtiele van het grove, mild en
met grote ijver. Hij stijgt op van de aarde
naar de hemel en vervolgens daalt hij
weer af naar de aarde en ontvangt de
kracht van hogere en lagere dingen.
Op deze manier zult u de glorie van de
hele wereld krijgen en daardoor zal alle
onbekendheid of duisternis van u wijken.
Zijn kracht is boven alle kracht verheven, want zij overwint ieder subtiel
ding en dringt door in ieder solide ding.
Zo werd de wereld geschapen.
Hieruit zijn en ontstaan bewonderenswaardige adaptaties waarvan het
middel (of het proces) hier is en hierin.
Vandaar dat ik Hermes Trismegistus
genoemd word, daar ik drie delen bezit
van de filosofie van de hele wereld.
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Hetgeen ik gezegd heb over de werking
van de Zon is volbracht en beëindigd.’8
Het is duidelijk dat passages zoals
‘de wonderen verrichten van slechts
één ding’; en ‘de vader van alle volmaaktheid in de hele wereld is hier’;
om maar niet te spreken over de noties
van ‘het scheiden van het subtiele van
het grove, mild en met grote ijver’ –
sommigen obscuur, esoterisch en zelfs
pretentieus in de oren zullen klinken.
Maar als men het beziet vanuit het gezichtspunt van het Ene Leven, ervan
uitgaande dat er slechts één ding
bestaat/in existentie is; en dat de
ultieme realiteit, de bron en oorzaak
en het uiteindelijke doel, altijd
aanwezig is, immanent in elk atoom –
dan wordt de tekst begrijpelijk.

Alles wat bestaat in de natuurlijke
wereld belichaamt de ‘wonderen’ of
de vermogens van het Ene Leven.
Alles wat bestaat in de natuurlijke
wereld belichaamt de ‘wonderen’ of de
vermogens van het Ene Leven. Niet
alleen is alles ontstaan uit dat Ene Leven, maar de vader van al die volmaaktheid is altijd hier. Dat ‘zijn
kracht of macht volledig is als het veranderd wordt in aarde’ lijkt het doel
van evolutie uit te drukken; een proces
dat het potentieel binnen het Ene Leven ontvouwt, een potentieel dat anders latent zou blijven. Wat betreft het
‘scheiden van het subtiele van het grove, mild en met grote ijver’, zullen vele
lezers aangenomen hebben dat dit versluierde instructies zijn voor het werken in een alchemistisch laboratorium:
een recept voor het afscheiden van
goud uit lood, misschien. Hierin weerklinkt de opvatting van de Vedanta,
van het boeddhisme en van de theoso67

fie dat we onderscheid moeten maken
tussen het onwerkelijke en het Werkelijke, het vervlietende en het eeuwige.
In de Upanishad staat: leid mij uit het
onwerkelijke naar het Werkelijke, leid
mij uit de duisternis naar het Licht, leid
mij uit de dood naar de Onsterfelijkheid.
Het proces waardoor deze reis wordt
gemaakt is het afscheiden van het
subtiele van het grove met ijver: en een
heel groot deel van dat proces is
viveka, of onderscheidingsvermogen.

Alles wordt helder voor iemand die
zelf helder is geworden.
Tenslotte biedt de Smaragden Tafel
de mogelijkheid dat door dit proces
van afscheiding te ondergaan, het Grote Werk van innerlijke transformatie,
alle onduidelijkheid zal verdwijnen.
Velen die deze woorden in de loop der
jaren gelezen hebben, kregen waarschijnlijk dollartekentjes in de ogen.
Zodra u het proces dat beschreven
wordt in deze esoterische tekst vervolmaakt hebt, zal u alles geopenbaard
worden. Dat mag dan waar zijn, maar
in de praktijk kan dit proces alleen
vervolmaakt worden door de zelfloze
mens; door iemand die niet gemotiveerd wordt door persoonlijk gewin.
(Om te beginnen is het onmogelijk om
het subtiele te scheiden van het grove
zonder beide heel helder te zien. En
zodra u het subtiele duidelijk ziet, valt
het grove vanzelf weg). In de aloude
wijsheidstraditie denkt men dat wanneer het individuele zelf gezuiverd
wordt, het ook transparant wordt, en
dat alles duidelijk wordt voor die persoon. Maar tegen die tijd is er geen
afgescheiden zelf meer om daarvan te
profiteren. Op soortgelijke wijze formuleert De Stem van de Stilte dit:
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‘Help de natuur; werk met haar mee;
en zij zal u beschouwen als een van haar
scheppers en zich voor u buigen. Wijd zal
zij voor u openen de poorten van haar
geheime kamers, onthullen voor uw oog
de schatten, die verborgen zijn, in het
diepste van haar maagdelijke boezem.
Onbezoedeld door handen der materie,
toont zij haar schatten slechts aan het
oog van de geest – het oog dat nooit zich
sluit, maar ongesluierd in al haar rijken
ziet.’9
Precies zoals wordt aangegeven in de
Tafel, wanneer de hand van de materie
(het grove) is weggetrokken voor het
oog van de geest (het subtiele), dan
blijft er niets verborgen of verduisterd
in alle koninkrijken of rijken van de
natuur. Alles wordt helder voor
iemand die zelf helder is geworden.
De centrale lering van de Smaragden
Tafel kan worden uitgedrukt in vier
punten, die bijna woordelijk uit de
tekst te halen zijn:
1. Dat wat beneden is, is zoals hetgeen boven is en dat wat boven is is
zoals dat wat beneden is, om de wonderen van slechts één ding te doen.
2. En zoals alle dingen ontstaan zijn
en voortgekomen uit één door de bemiddeling van één: zo worden alle dingen geboren vanuit dit ene ding door
aanpassing.
3. De vader van alle volmaking in de
hele wereld is hier. Zijn kracht of
macht is volledig als zij veranderd
wordt in aarde.
4. Scheid de aarde van het vuur, het
subtiele van het grove, mild en met
grote ijver… Aldus zult u de glorie
krijgen van de hele wereld en daardoor
zal alle onduidelijkheid/verduistering
verdwijnen.
Langs theosofische lijnen weergegeven, wordt deze lering:
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1. Dat wat boven is en dat wat beneden is zijn twee aanzichten van het
ENE WEZEN, evenals geest en materie, bewustzijn en vorm, yin en yang,
de primordiale positieve en negatieve
energieën. Zij alle manifesteren het
potentieel binnen het Ongemanifesteerde.
2. Het ENE is de bron, oorzaak, binnenste aard en ultiem doel van alles in
manifestatie, waarbij de fenomenale
wereld een uitdrukking is van de
krachten, latent in het universele bewustzijn. Het proces waardoor dit bereikt wordt is de aanpassing van de materie aan de geest en van de geest aan
de materie; dat is de ontwikkeling van
toenemend ingewikkelde vormen, als
antwoord op het geleidelijk ontplooien
van de oneindige krachten van het Ene
Leven.
3. De ultieme realiteit, of de totaliteit
van het leven, is altijd en overal aanwezig, maar men zegt dat haar kracht volledig is wanneer zij zich manifesteert
op ieder zijnsniveau, inclusief het fysieke.
4. Onze rol is uiteindelijk onszelf te
openen voor die kracht, ons bewust te
worden van het Ene Leven. Om dit te
doen moeten wij het subtiele scheiden
van het grove, het vergankelijke van
het permanente, het gedeeltelijke van
het geheel, mild, dat wil zeggen zonder
geweld, maar met overgave. Zoals
geïmpliceerd wordt in de yoga-sutra
van Patanjali – yogas citta-vrtti-nirodha
– yoga is het ophouden van de modificaties van het denkvermogen. Deze
vertaling omvat het denkbeeld van het
afscheiden van het subtiele van het
grove, mild, zonder geweld, zonder onderdrukking, maar door het grove natuurlijkerwijs te laten wegvallen als het
subtiele eenmaal ontwaard is. Door dit
proces van loutering en ontwaken van
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het zelf te ondergaan, zal het individu
– nu één met het Zelf van Alles –
worden als een zuiver instrument in de
handen van God en alle duisternis zal
verdwijnen. Zijn wezen zal zo helder
en zuiver worden als het allerbinnenste
van het universum en in de woorden
van De Stem van de Stilte, de hele
natuur zal zich voor hem buigen omdat
hij de kosmische bedoeling vervuld
heeft.
Nu we iets van de bedoeling van deze
prachtige tekst gedistilleerd hebben,
waarbij wij het beginsel van eenheid als
gids gebruikt hebben, moeten we bedenken dat, net als bij alle leringen van
deze aard, de diepten onpeilbaar zijn.
We zijn hier alleen maar over de oppervlakte gegleden, maar dit is een
voorbeeld van de manier waarop theosofische leringen licht kunnen werpen
op de heilige tradities van de wereld.
Er is weinig gezegd over het gebruik
van het woord ‘adaptatie’ in deze hermetische tekst, hoewel het de moeite
waard zou zijn na te denken over het
feit dat, zoals we hier zien, adaptatie
geen zuiver fysicalistische connotaties
hoeft te hebben.
In de Smaragden Tafel worden alle
dingen geboren uit het Ene Leven
‘door adaptatie’. Die adaptatie wordt
voortdurend bemiddeld door het Ene,
misschien in een dans waarbij geluk en
planning elk hun rol spelen. Teksten
zoals de Smaragden Tafel en zelfs ook
de theosofische klassiekers zoals Isis
Ontsluierd, De Geheime Leer, De Stem
van de Stilte en Licht op het Pad moeten van tijd tot tijd herlezen worden in
het licht van wetenschappelijke doorbraken en nieuwe inzichten in de filosofie van de wetenschap. Zij kunnen
ook aanwijzingen bevatten voor toekomstige doorbraken.
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Karma is een voortdurende schepping
en niet iets dat op de loer voor ons ligt;
het is geen zwaard dat boven ons hoofd hangt,
dat ieder moment op ons neer kan vallen.
Een manier om karma op een praktische wijze
te kunnen waarderen is ons die karmische wetten
voor de geest te halen:
gedachte schept het karakter;
verlangen schept de gelegenheid;
handeling schept de omgeving.
A. Besant

70

Theosofia 108 /2 · april 2007

H.P. Blavatsky
zoals ik haar kende
– Annie Besant

Uithoudingsvermogen en geduld zijn
zeker de weergaloze eigenschappen
geweest van HPB zoals ik haar gedurende de laatste jaren van haar leven
gekend heb en zoals ik over haar gehoord heb van diegenen die zo gelukkig waren om haar meer jaren te
kennen dan ik kan tellen tijdens haar
huidige leven.
Haar meest in het oog springende
eigenschap bleek uit deze weergaloze
eigenschappen: het was kracht, constante kracht, onwrikbaar als een rots.
Ik heb zwakkelingen gezien die tegen
haar te hoop liepen en dan jammerden
dat ze hard was; maar ik heb haar ook
tegenover een vrouw gezien die haar
meedogenloze vijand was geweest –
maar die in de problemen zat en, zoals
ik liefdeloos dacht, daarom berouw
had – en iedere gelaatstrek straalde
van goddelijk mededogen, die alleen
daarom al niet vergaf, omdat zij niet
eens wilde toegeven dat zij furieus was
geweest. De hardheid die zacht kan
zijn is de hardheid waar we behoefte
aan hebben in ons verweekte westerse
leven, waar men ziek wordt van de namaak die doorgaat voor iets wat waardevol is, van de verraderlijkheid die
met een glimlach iemand doodsteekt
en verraadt met een kus.
Onconventioneel, zo werd HPB altijd
genoemd en het bijvoeglijk naamwoord was toepasselijk Zij beschouwde
onderlinge afspraken in de maatschapTheosofia 108/2 · april 2007
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pij niet als natuurlijke wetten en ze gaf
de voorkeur aan openhartigheid boven
een compliment. Ze had vooral gevoel
voor de juiste verhouding en dat
‘meest zeldzame zintuig van alles, gezond verstand’. Ze dacht niet dat al het
natuurlijke respect met voeten getreden werd wanneer een vrouw sigaretten rookte, en ook niet dat iedere band
die de maatschappij samenhield verbroken werd wanneer iemand zich onbetamelijk gedroeg. Als reiziger in vele
landen had ze zulke verschillende gewoonten gezien dat voor haar welke
gewoonte dan ook net zo onbelangrijk
was als het dragen van een hoed, een
tulband of een fez, en ze lachte om onvolwassen eilandse Britse ideeën, zoals
die welke stelt dat de verdienste van
een mens ervan afhangt of ideeën
overeenkomen met de Britse. Aan de
andere kant was zij de onbuigzaamheid
zelve in de belangrijkere zaken van de
wet; en ware het niet dat de schrijvers
zichzelf schade berokkenden door de
vuiligheid die zij haar naar het hoofd
slingerden, dan had ik vaak bijna kunnen lachen om de absurditeit van het
contrast tussen de frauduleuze charlatan en losbol die zij afschilderden en
de HPB naast wie ik leefde, die een
eergevoel had, dat zo gevoelig was als
dat van de ‘zeer zachtaardige volmaakte ridder’, een waarheidsgehalte smetteloos als een diamant en een zuiverheid die veel van de onbevangenheid
van een kind in zich had, vermengd
met een vastberadenheid waardoor het
ongedeerd kon blijven bij aanvallen.
Nog afgezien van alles wat zedelijke
verplichting vraagt, was HPB persoonlijk een vrouw die veel te trots was om
een leugen te vertellen.
Aangezien ze was grootgebracht onder de hoogste Russische adel, had zij
veel van hun hooghartige minachting
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voor de mensen om hen heen geërfd,
maar zij zou er zeker niet aan hebben
toegegeven om zichzelf door onwaarheid te rechtvaardigen; het kon haar
niet zoveel schelen ‘ wat de mensen
zouden zeggen’ dat ze zich zou verlagen tot welke uitvlucht dan ook om
zichzelf te verdedigen. In feite zijn enige van de eerdere blunders voortgekomen juist uit deze roekeloosheid m.b.t.
de publieke opinie. Wanneer we hier
de occulte training aan toevoegen, die
de leerling hardt tegen alle oordelen
van buitenaf en die hem steeds voor de
rechterstoel van zijn Hoger Zelf plaatst
en hem onverschillig maakt voor alle
onbelangrijkere afkeuring, dan kan
men gemakkelijk zien dat de motieven
tot oneerlijkheid die gewone mensen
bewegen, bij haar afwezig waren. Dit
nog afgezien van de dieper liggende
feiten van de zaak, waarover het ongepast zou zijn hier te spreken en waarvan het voldoende is te zeggen dat
geen enkele hoogstaande occultist het
aandurft om terwille van persoonlijk
gewin of persoonlijke verdediging te
liegen.
Men zei wel dat de duivel zijn bedienden in dit leven goed betaalde, op
welke manier de schuld ook in een ander leven vereffend zou moeten worden, maar als zij werkelijk, zoals de
vrome mensen zeggen, één van zijn
afgezanten was, dan moeten de goudmijnen van het Hebreeuwse dodenrijk
dik betalen; want in die laatste periode
was HPB een erg arme vrouw en ik
heb meegemaakt dat ze heel wat keren
in geldnood zat. Dan zond een toegewijde bewonderaar haar geld en vervolgens ging het zo weer weg, naar de
Theosofische Vereniging, naar een
vriend in nood, naar een oude bediende die het nodig had, naar een gezin
waarvan ik had verteld dat dit in honTheosofia 108 /2 · april 2007

gersnood zat. HPB had een koninklijke
vrijgevige aard, die altijd een kanaal
nodig had waar deze in kon overvloeien; geld, kleding, juwelen, wat ze ook
maar had, zij wierp het met beide handen weg aan de eerste de beste die in
nood was.
Wanneer we in zijn algemeenheid
naar haar kijken, dan leek ze veel meer
op een man dan op een vrouw. Ze was
uitgesproken, beslist, direct, ze had een
sterke wil, was geniaal, humoristisch,
vrij van bekrompenheid en zonder
kwaadaardigheid, zo geheel anders dan
het doorsnee type vrouw. Ze beoordeelde altijd vanuit de grote lijn, met
een ruime tolerantie voor verschillen
in karakter en gedachte, ze was onverschillig ten aanzien van uiterlijkheden;
als de innerlijke mens maar rechtvaardig en oprecht was.
Persoonlijk gezien was één van de
grootste diensten die ze mij bewees,
dat zij mij haar eigen diepe inzicht in
het karakter (van mensen) als hulp
voor zelfkennis ter beschikking stelde.
Ik heb bij mijzelf gelachen wanneer ik
mensen hoorde zeggen: ‘ Madame
Blavatsky moet wel heel slecht het
karakter (van mensen) kunnen inschatten, anders zou ze nooit mensen
hebben vertrouwd die haar later verraden hebben.’ Zij wisten niet dat het
haar gewoonte was om iedereen een
kans te geven en wanneer ze daardoor
de kans liep zelf schade op te lopen,
maakte ze zich daar nooit zorgen over.
Zij gaf altijd zichzelf weg aan zulke
mensen – nooit de Vereniging, en ook
niet enige kennis die ze zouden kunnen gebruiken om anderen schade te
berokkenen. Ik heb het verloop van
zo’n geval gadegeslagen, een jonge Judas die zich voordeed als vriend, die
van haar in haar huis mocht wonen, die
zonder resultaat probeerde ‘geheimen’
Theosofia 108/2 · april 2007

te ontdekken en die uiteindelijk wegging en haar aanviel en probeerde haar
te verraden. Zij praatte nogal vrijelijk
met hem en hinderde hem in geen van
zijn onderzoeken, zij probeerde hem
naar het juiste pad te leiden, maar een
paar keer ving ik die vreemde ogen van
haar op, waarover zoveel is gesproken,
die door hem heen keken met die diepe pathetische blik en die zich tenslotte met een halve zucht van hem afwendden. Maar wanneer iemand werkelijk die moeilijkste van alle kennis
zocht, zelfkennis, dan placht zij haar
zeldzame kracht van inzicht te gebruiken, dan waarschuwde zij voor verborgen gevaren en wees zij naar verstopte
karaktereigenschappen en ontrafelde
zij de draden van half- of niet begrepen
kenmerken en gebreken. Op die manier leidde zij de leerling in zijn eigen
pogingen om zichzelf te kennen en te
ontsnappen uit het web van illusie. In
mijn eigen geval heeft zij mij steeds
weer direct naar het verborgen motief
geleid, naar de weggestopte zwakheid,
de bedekte valkuil. Wie van haar leerlingen ook maar die haar kritische blik
en kritiek zonder verontwaardiging
kon verdragen, kon er zeker van zijn,
dat hij op dezelfde manier hulp kreeg.
Als leraar inspireerde HPB, zij reikte
suggesties aan, zij onderwees niet. Zij
kon eigenlijk alleen maar met resultaat
onderwijzen wanneer de leerling volledig met haar in contact stond en intuïtief snel de gaten vulde die zij in
haar uiteenzetting open liet. In zulke
gevallen placht zij de ene gedachte na
de andere te uiten, met een prachtige
rijkdom aan voorbeelden uit de meest
uiteenlopende bronnen, waarvan de
gedachten op het oppervlakkige niveau
vaak niet met elkaar overeenkwamen,
maar wanneer men ze achteraf weer
zorgvuldig bestudeerde, bleken dat al73

tijd weer a.h.w. schakels te zijn die licht
wierpen op de een of andere ongebroken keten. De tussenliggende schakels
waren in het duister achtergebleven en
als de leerling ze óók in het licht kon
brengen door het gebruik van zijn
eigen intuitie, dan was dat goed. Maar
wanneer de leerling haar denken niet
beantwoordde, en haar snelle slagen
als antwoord bij de rots geen vonk
deed ontstaan , dan bleef HPB voor zo
iemand altijd een raadsel, duister, verhuld, verloren in een web van metafysica en bleek zij net zo onbevredigend
voor hen te zijn als zij hopeloos voor
haar waren.
De laatste tijd leidde HPB een erg
teruggetrokken leven; ze was gewoon
haar deuren dagenlang te sluiten, soms
wel weken lang, voor hen die haar het
meest nabij stonden en we begrijpen
nu pas hoe HPB alles aan het voorbereiden was op de naderende verandering. En voor ons die met haar mee
leefden is de verandering geringer dan
velen misschien kunnen veronderstellen. Ons dicht bij haar zijn betrof niet
zozeer de lichamelijke aanwezigheid,
maar het was die veel hechtere band
die leraar en leerling steeds in de eerbiedwaardige filosofie samenbindt, die
zij als opdracht had te onthullen.Voor
ons verandert het enkele feit dat ze het
versleten kleed van haar persoonlijkheid heeft afgeworpen de relatie tussen
haar en ons op geen enkele wijze; diegenen onder ons die in vorige levens
bij haar waren, zijn lichamelijk al eer-

der gescheiden geweest door ‘de verandering die mensen de dood noemen’
en hebben elkaar weer gevonden bij de
terugkeer tot het leven op aarde. Wat
geweest is zal er weer zijn en in het
werkelijke leven is er geen scheiding
mogelijk. Menig jaar in het verleden is
haar leven een lange marteling
geweest; zij stond in het middelpunt
van een draaikolk van spirituele en
psychische krachten en zij werd tegelijkertijd blootgesteld aan de druk van
het materiële vlak. Alleen als ze was,
met niemand die haar volledig kon begrijpen, verkeerd begrepen, onrechtvaardig behandeld, beledigd en zelfs
wanneer zij bemind werd was dat
meestal op de verkeerde manier, kan
niemand behalve diegenen die hetzelfde hebben meegemaakt vertellen
wat een hel op aarde haar leven is
geweest. Dat ze daar vanaf is, is een
reden om verheugd over te zijn, niet
om verdrietig over te zijn – voor diegenen die háár werkelijk lief hadden en
niet zichzelf in haar. Het is nu aan ons
om het werk waarvoor zij haar leven
gaf voort te zetten; de krachten die er
achter staan zijn niet zwakker geworden omdat H.P. Blavatsky is weg gegaan. Het is het werk van de Broederschap, niet van enig individueel persoon en zo lang de Broederschap bestaat en werkt, kan noch twijfel noch
wanhoop hun leerlingen raken. We
moeten alleen maar onze plicht doen:
succes zoals de wereld dat telt, is onbelangrijk.
Uit: The Theosophist, mei 2006
Vertaling: EKB
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W i e
Annie Besant

Annie Besant werd geboren
te Londen op 1-10-1847 en
overleed in Adyar, India, op
20-9-1933.
Zij was Internationaal President van de Theosofische
Vereniging van 1907 tot
1933.
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In the Garden of Rememberance op het Internationaal
Theosofisch Centrum in
Naarden ligt een oude verweerde steen. Er staat een
naam ingebeiteld: ‘Annie
Besant, Warrior’ – (strijder)
en de data van geboorte en
overlijden.
Wie het leven van Annie
Besant bestudeert, kan niet
anders dan erkennen dat het
woord ‘strijder’ Annie Besant
volkomen typeert. Niet alleen de biografie van Annie
Besant zelf, het verhaal van
haar leven tot 18911 laat dit
zien, maar ook de andere
publicaties over haar leven
o.a. ‘Annie Besant – A Character Sketch’ door W.T. Stead2
en ‘A short Biography of Annie
Besant’ door C. Jinarajadasa3
en vele andere getuigen
hiervan.
Annie Wood werd op 1 oktober 1847 in Londen geboren. Zij was zowel van Engelse als van Ierse afkomst,
maar zij voelde zich een
Ierse. Zij was een gelovige
christelijke vrouw toen zij in
1867 dominee Frank Besant
trouwde, maar geleidelijkaan
begon zij steeds meer vragen
te stellen t.a.v. de christelijke
dogma’s en tenslotte besloot
zij de kerk te verlaten. Zij
werd een vrijdenker. De
breuk met de kerk was o.a.
ook aanleiding tot haar echtscheiding. Zij nam hun dochter mee, maar moest haar
tenslotte toch afstaan aan
Frank Besant. Hun zoon was
al bij zijn vader gebleven.
Later in hun leven zouden de

kinderen zelf het contact met
hun moeder herstellen.
Annie Besant werkte in de
vrijdenkersbeweging nauw
samen met Charles Bradlaugh. Zij schreven allebei
artikelen, o.a. over geboortebeperking, hetgeen in die
tijd ongehoord was.
Vanaf 1879 studeerde Annie Besant aan de universiteit
van Londen in diverse wetenschappelijke vakken.
Zij gaf in die periode ook
veel lezingen aan arbeiders,
o.a. over de Franse Revolutie.
In 1885 kwam zij in aanraking met de Fabian Society,
waar zij o.a. met de auteur
Bernard Shaw samenwerkte.
In datzelfde jaar trok zij zich
ook het lot aan van de meisjes die voor een zeer laag
loon en onder moeilijke omstandigheden in een luciferfabriek werkten. Zij leidde
hun staking en door haar opmerkelijke optreden waarbij
zij voor betere omstandigheden en een goed loon
pleitte, werd zij een nationale
figuur. Haar socialistische opvattingen zorgden er echter
ook voor dat zij vele oude
vrienden verloor.
Geleidelijk aan begon haar
interesse te verschuiven naar
hypnose, spiritualiteit en het
leven na de dood. Het hoorde allemaal bij haar zoektocht naar waarheid. Toen zij
eens aan het werk was en
wat wegmijmerde bij het
overdenken van alle teleurstellingen die zij ondervonden had bij haar zoektocht
75

W i e
naar waarheid, hoorde ze
plotseling een stem die zei:
‘Ben je bereid om alles op te
geven om de Waarheid te
leren kennen?’ Onmiddellijk
zei ze: ‘Ja, Heer.’ Ze wist
niet wie er gesproken had,
maar het was dezelfde stem
die ze al eens eerder gehoord had, toen ze in ernstige huwelijksproblemen was.
(Opmerkelijk is dat haar
naam in de Mahatma Brieven
werd genoemd, nog vóórdat
zij in contact was gekomen
met de Theosophical Society. Zij viel toen al op door
haar toewijding en altruïsme.) 4 Een paar dagen later
kreeg ze het verzoek van de
heer Stead, hoofdredacteur
van de ‘Review of Reviews’ om
een boekbespreking te maken over ‘ De Geheime Leer ‘
van Helena Petrovna Blavatsky. 5 Ze begon te lezen
en het was alsof er plotseling
een lang verloren gegane
synthese van waarheid door
haar heen flitste. Zij vroeg of
ze de auteur mocht interviewen en vanaf het moment
dat zij mevrouw Blavatsky
voor het eerst zag veranderde haar hele leven.
Het nieuwe licht dat zij
had ontvangen, inspireerde
haar meer dan wat ook om
de wereld te dienen. Alleen
ging het haar nu niet zozeer
om de verschillende problematische situaties in de wereld aan het licht te brengen,
alswel om de wortel van alles bloot te leggen en ermee
om te gaan vanuit het licht
van de wetten die het hele
76

w a s . . .

bestaan regeren.
Annie Besant werd lid van
de Theosophical Society in
1889. Al snel werd zij leerling van mevrouw Blavatsky
en werkte zij op het kantoor
van de T.S. in Engeland. Zij
was een briljant spreekster
en schrijfster over theosofische onderwerpen. In 1890
ontmoette zij C.W. Leadbeater met wie zij vele boeken schreef of bestaande
theosofische boeken uitdiepte en van commentaar voorzag.
Ook vertegenwoordigde
zij in 1893 de T.S. op het
Wereld Parlement van Godsdiensten in Chicago.
Zowel Annie Besant, die
sprak vanuit de theosofie, als
Vivekananda die sprak vanuit
de Advaita Vedanta van het
oude India begeesterden
hun toehoorders.
Na het overlijden van
Kolonel Olcott in 1907 werd
Annie Besant voor 7 jaar tot
Internationaal President van
de T.S. gekozen. Nog drie
maal daarna werd zij in dezelfde functie herkozen
(1907-1933).
Hoewel Annie Besant zeer
spiritueel was, wilde zij dat
theosofie toch vooral ook
praktisch zou zijn.
In 1908 werd de Theosophical Order of Service
(TOS) opgericht, die zich
bezighield met maatschappelijke hulpverlening, waar
dat nodig was. (N.B. De
TOS bestaat in 2008 dus 100
jaar!) Op ander gebied o.a.
bij de gemengde vrijmetsela-

rij werd geprobeerd om
d.m.v. symboliek en ceremonie mensen die daarvoor gevoelig waren, de theosofie in
hun belevingswereld te doen
opnemen.
Vanaf 1909 werkte zij een
aantal jaren intensief aan het
afschaffen van het kinderhuwelijk en probeerde zij het
klassen-stelsel in India te hervormen. Annie Besant hield
met heel haar hart van India
en ze zag wat nodig verbeterd moest en kon worden.
Zij bracht de mensen in India
weer in contact met hun
eigen religieuze wortels. Zij
kende geen Sanskriet, maar
toch had ze een onvoorstelbare kennis van de religieuze
filosofie van India. Zij werkte
samen met Bhagavan Das
aan o.a. één van de eerste
vertalingen van de Bhagavad
Gita in het Engels.
Een nieuwe periode in haar
leven brak aan toen zij kennis
maakte met twee jongens
van veertien en elf jaar. Vooral in de oudste, Krishnamurti,
zag zij ongekende mogelijkheden. Hij zou het voertuig
worden van een groot wereldleraar. De jongens werden door hun vader onder de
hoede gesteld van Annie
Besant en C.W. Leadbeater.
Toen Krishnamurti volwassen
werd, bleek hij inderdaad
over een uitzonderlijk spiritueel inzicht te beschikken.
Hij had een onafhankelijke
geest en verschilde over
meerdere zaken van mening
met de theosofen. Hij is tenslotte zijn eigen weg gegaan,
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maar hij bleef altijd dankbare
en dierbare herinneringen
aan Annie Besant houden.
In 1913 betrad Annie Besant de Indiase politieke arena. Zij pleitte voor de status
van zelfbestuur voor India
binnen het Gemenebest. Zij
begon een krant om zo veel
mogelijk mensen te kunnen
bereiken (en beïnvloeden). In
Europa woedde de eerste
Wereldoorlog 1914 – 1918:
Engeland had andere zorgen
aan het hoofd dan meer vrijheid voor India. Annie Besant
werd in 1917 als politiek gevangene vastgehouden. De
reactie van de Indiase bevolking was echter zo sterk,
dat men haar na drie maanden weer vrij moest laten.
Engeland werd gedwongen
zijn politiek t.a.v. India te wijzigen. Annie Besant werd
daarna gekozen tot voorzitter van het Nationale Congres van India. Hoewel dit
een erefunctie was (van vier
dagen vergaderen per jaar)
maakte Annie Besant er een
functie van met uitvoerende
macht. Zij bekleedde deze
functie drie jaar, maar verloor
hem weer door een meningsverschil met Mahatma
Gandhi. Zij bleef echter de
grootste achting voor hem
houden en hij voor haar.
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Annie Besant kon zich nu
weer meer met spiritualiteit
bezighouden, maar haar liefde voor India en de mensen
van dit grote land bleef. In
1925 kwam er, o.a. door haar
toedoen, een voorstel voor
de ‘Commonwealth of India
Bill.’ Hoewel dit voorstel uiteindelijk niet geaccepteerd
werd, (zij vroeg volledige gelijkheid tussen mannen en
vrouwen m.b.t. politieke vertegenwoordiging) had zij wel
een bewustwordingsproces
over dit onderwerp in gang
gezet. De tijd was er echter
nog niet rijp voor.
In 1917 was Annie Besant
begonnen aan de organisatie
van de Padvinders Beweging
in India. Dit gebeurde echter
tegen het advies van Baden
Powell (hoofd van de wereldwijde padvindersbeweging)
in. Hij was van mening dat er
te weinig Britse leidinggevenden voor de padvinders waren in India. Annie Besant
was daarover zeer ontstemd.
Zij zag dat als een bewijs van
het Engelse superioriteitsgevoel. Het was haar ervaring
dat ook de mensen van India
de kwaliteiten bezaten om
jongeren te organiseren en te
begeleiden. Door de padvinderij heeft Annie Besant ontelbaar veel jongeren gestimuleerd tot zelfstandigheid

en een positieve bijdrage aan
de maatschappij geleverd.
Ook Baden Powell erkende
dit en in 1932 werd zij daarvoor door hem geëerd met
de onderscheiding van de
Zilveren Wolf.
Op het eind van haar leven
namen de krachten van Annie Besant af. Anderen namen haar nu veel werk uit
handen. De ‘moeder’ van India overleed op 20 september 1933 in Adyar. Er waren
toen 45.000 actieve leden in
de Theosofische Vereniging.
Noten
1. Annie Besant, An autobiography, T. Fisher Unwin Ltd,
London, 1893.
2. W.T. Stead, Annie Besant, a
Character Sketch, The Theosophical Publishing House,
Adyar, 1946.
3. C. Jinarajadasa, A short
Biography of Annie Besant,
The Theosophical Publishing
House, Adyar, 1932.
4. A. Trevor Barker
(samensteller), De Mahatma
Brieven aan A.P. Sinnett, Theosophical University Press,
1979, Den Haag, 451
5. Annie Besant (review),
Madame Blavatsky on the Secret Doctrine, Pall Mall Gazette April 25, 1889, (zoals
ook gepubliceerd in ‘The Annie Besant Centenary Book
1847 – 1947’, Adyar, 38)
EKB
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Ingezonden brief:
Het artikel “Wie is Tom
Ockerse” in Theosofia 6 van
2006 geeft iets weer over het
Internationaal Theosofisch
Centrum (hierna: ITC) dat
m.i. niet geheel juist is en om
historische redenen toch wel
een correctie/ aanvulling
nodig maakt. Er wordt in het
artikel vermeld dat het gezin
Ockerse onderdak vond bij
het Theosofisch Centrum in
Naarden en logeerde in het
“Arundale” House.
Een correctie: het genoemde huis bevond zich aan
de Naarderstraatweg, dáár
waar de Valkeveenselaan de
Naarderstraatweg kruist.
Men rijdt er, van het Centrum komend, als het ware
tegen aan. Deze villa werd na
de oorlog enige tijd gehuurd
en werd toen “Arundale
House” genoemd.
Het huis heeft ongetwijfeld
aan vele gasten van het ITC
onderdak verleend, waaronder de familie Ockerse. De
villa heeft echter nooit deel
uitgemaakt van het Centrum.
Later, toen er een logeerverblijf op het ITC werd gebouwd (ca.1953), werd dat
nieuwe gebouw “Arundale
House” genoemd.

Dit gebouw is nog steeds
in gebruik en heeft niets te
maken met de door Tom
Ockerse genoemde villa.
Afzender: Rob van Vloten,
woonachtig op het ITC

H. van Aurich, ‘Het
leven gaat voor alles’
Inleiding gehouden op de
ledendag ‘Leven en Sterven’
van de TVN van 11-11-2006,
als uitgangspunt voor de
discussie.
ORGAANDONATIE
Stelling:
Het leven gaat voor alles.
Is dit een legitimatie tot orgaan donatie of het tegendeel? Probeer de visie ook uit
te breiden naar mondiaal niveau. Wat kunnen we doen
om Gaia te redden?

Agenda Nederland
april 2007
11 cursus ‘De Geheime Leer’
Zuid-Limburg
14 studiegroep ‘Mahatma
Brieven’
mei 2007
9 cursus ‘De Geheime Leer’
Zuid-Limburg
19 studiegroep ‘Geheime
Leer’
juni 2007
16 studiegroep ‘Mahatma
Brieven’
juli 2007
6 t/m 8 Zomerschool te
Naarden ‘Vele wegen, één
pad’

EEN DOODZIEKE PATIENT
Ik wil u laten kennismaken
met een doodzieke patiënt;
het is een oude dame waar
orgaandonatie het enige redmiddel lijkt te zijn. Helaas is
de dame zo oud dat transplantatie volgens de huidige
normen niet meer is toegestaan; bovendien is voor het
zieke orgaan geen gedoneerd
orgaan voorhanden.
De nationale studiegroepen
vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.
Voor nadere inlichtingen over
alle genoemde activiteiten kunt
u contact opnemen met de
T.V.N.: 020-6765672.
Zie ook www.theosofie.nl.
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De zieke dame heet Gaia
en het zieke orgaan heet de
VS. De ziekte is ernstig, want
de inwoners van de VS zijn
verantwoordelijk voor een
kwart van de wereldvervuiling, voor een kwart van de
wereldenergieconsumptie.
Amerikanen gebruiken per
hoofd van de bevolking 5 ton
olie per jaar. Dit is uiteraard
inclusief de bedrijfsmatige
consumptie. Ter vergelijking:
de in onze ogen verkwistende Duitsers gebruiken slechts
2,7 ton olie per jaar. Als we
het hebben over de hoeveelheid landbouwgrond die beschikbaar is voor de mensheid dan is dat 1,7 hectare
per mens. De Amerikaan gebruikt het tienvoud van het
wereldgemiddelde1. Het
wordt dus hoog tijd om in te
grijpen.
De discussie of er bij mensen orgaandonatie is toegestaan, spitst zich meestal toe
op de morele en ethische
verantwoording. Hier volgt
een visie met een benadering
waarin de zeven- of tienvoudige theosofische indeling is
gecomprimeerd tot vier.
STOF
Als we het hebben over orgaandonatie, dan hebben we
het over leven op het stoffelijk niveau. Een mens heeft
een zieke lever, een zieke
nier of een ziek hart. Hij of zij
wordt opgenomen in een
ziekenhuis en krijgt te horen
dat hij ten dode is opgeschreven. De enige kans om te
blijven leven is een transplanTheosofia 108/2 · april 2007

tatie. Er ontbrandt binnen de
familie van deze persoon een
discussie: mag het transplantatie-orgaan aanvaard worden of niet. De tegenstanders
voeren aan dat de ziekte een
daad van God is; je moet het
aanvaarden en alles aan de
voorzienigheid over laten.
Wie weet is er toch nog kans
op genezing. De voorstanders voeren aan dat er een
technologie is die de mensen
door God is gegeven en die
de mensen mogen aanwenden om het leven van de
mens te veraangenamen en
te verlengen. Diezelfde technologie heeft transplantatie
mogelijk gemaakt. De discussie blijft hangen op het begrip
leven. Voor- en tegenstanders beargumenteren met
het zelfde leven als uitgangspunt hun eigen standpunt.
De discussie gaat in feite over
het stoffelijk afstaan en aanvaarden van organen. Met
het aanvaarden is het leven
gered, met het weigeren is
de dood een onafwendbare
zekerheid.
PSYCHE
Is de discussie echter wel
rechtvaardig, is de discussie
wel op juiste gronden gevoerd? We weten dat de stof
de laatste uitingsvorm is van
een hogere wereld, de wereld van de psyche. In oosterse termen is de stof (sthula sharira) gevormd naar het
modellichaam (lingha sharira). In alchemistische termen
wordt gesproken van stoffelijk, etherisch en astraal

Agenda buitenland
juli 2007
14-18 100-jarig bestaan Finse
afdeling en Europees
Congres in Helsinki:
“Compassion - the Basis
of Peace and Understanding”. Eregast is Internationaal Presidente Radha
Burnier. Met S. Rinpoche
en sprekers uit diverse
landen.

Voor nadere inlichtingen over
genoemde activiteiten kunt u
contact opnemen met de T.V.N.:
020-6765672.
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lichaam. In kabbalistische termen hebben we het over
stoffelijk (Malchoeth) en
grondslag (Yesod) of over
stof (Assiah) en Psyche
(Yetsirah).
Het stoffelijk lichaam is het
resultaat van het vormen van
dit lichaam door de pottenbakker (= hij die het modellichaam vormt). Anders dan
bij de pottenbakker, blijft het
stoffelijk lichaam plooibaar
door de vormende invloeden
die hierop inwerken vanuit
de psychische wereld. Een
direct voorbeeld is het toedienen van prana (oosters),
vitale levenskracht (westers)
via ademhalingstechnieken.
Hierdoor is een net begonnen griep vrij efficiënt binnen
een paar uur tot staan te
brengen. Een lang volgehouden levenshouding van zorgeloosheid, verspilling en verkeerde eetgewoonten brengen op twee terreinen (stoffelijk en psychisch) schade
toe aan het lichaam.
Als men beseft dat ziekten
vaak veroorzaakt zijn door
de zieke persoon zelf, dan
heeft die persoon ook de
verantwoording de problemen op te lossen. Tegenstanders zeggen op hun beurt,
dat de patiënt desondanks
niet het recht heeft organen
van een ander te aanvaarden.
Hij zoekt de oplossing niet in
zichzelf, maar buiten zichzelf.
GEEST
De handen van de pottenbakker vormen het model,
waaruit het lichaam gescha80

pen wordt. Achter dit vormende proces zit natuurlijk
een bewustzijn. De pottenbakker heeft een bepaald
beeld voor ogen, hoe zijn
schepping eruit moet zien.
Werkelijke bewustwording,
werkelijk bewustzijn geeft de
mens het vermogen tot
scheppen. Oosters heet dit
Kriya Shakti, de scheppende
kracht die door middel van
de geest schept. Kabbalistisch
bevinden we ons op het niveau van Briah, het niveau
van de Hoge Engelen. Het
niveau van het paradijs, waar
Adam met de Engelen verkeerde als ware het zijn
broeders. Dit scheppende
niveau wordt in de meeste
gevallen onbewust door de
mens gehanteerd; door lang
volgehouden daden creëert
de mens gedachtenvormen,
die hem helpen iedere keer
dat hij in dezelfde lijn denkt.
Die vormen kunnen goed
zijn, maar ook slecht.
De slechte gedachten zijn
alleen te overwinnen door
volledig begrip van de slechtheid ervan (het licht van zuiver bewustzijn er op laten
schijnen. Oosters: het licht
van Buddhi) of de gedachte
door een sterkere gedachte
opzij zetten, waardoor de
gedachte door gebrek aan
energie afsterft.
Zowel in het boeddhisme
als in het judaïsme heeft men
dit onderkend. Men heeft
leefregels ontworpen om de
goede gedachten te stimuleren en de slechte te ontladen. In het judaïsme zijn dit

de 613 mitswot.2
Wanneer nu de patiënt een
orgaan gedoneerd krijgt, wat
gebeurt er dan op het niveau
van bewustzijn? De discussie
van de familieleden heeft allang geen invloed meer op dit
niveau.
Aangezien het stoffelijke
wordt verrijkt met een gezond orgaan, krijgt het bewustzijn kans zich in andere
zin uit te drukken. Het orgaan van de ander, maar ook
de bloedstransfusie van de
ander heeft een tijdelijk effect op het bewustzijn van de
ontvanger. De hermetica citeert de Tabula Smaragdina
van Hermes Trismegistos: zo
boven zo beneden. Stof heeft
dus invloed op bewustzijn.
Wat heeft het bewustzijn
gedaan om de man zo ziek te
maken, wat heeft het bewustzijn gedaan om de kans
te creëren dat de man weer
beter wordt? Immers op
Briatisch niveau (buddhisch
niveau) bestaat er geen afgescheidenheid.
LEVEN
Het hoogste niveau van de
levensboom noemen we
Atziluth. Het is de oorsprong
van alle leven, het is de instandhouder van alle leven,
maar ook de vernietiger
(Brahma, Vishnu en Shiva)
van leven. Het mysterie van
Shiva is, dat er geen leven
vernietigd kan worden, maar
dat hij de periodiciteit mogelijk maakt, leven transformeert.
Op het hoogste niveau is
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het leven voor onze waarneming eeuwig. Het maakt zich
niet druk over een transplantatie, abortus of euthanasie.
Genoemde zaken tasten het
leven niet aan. Wij mensen
maken daar op stoffelijk niveau heel begrijpelijk wel een
punt van, want we zien dat
het leven maar kort is.
Een stapje verder zien we
dat we de kwaliteit van het
lichaam meer kunnen beïnvloeden dan eerst gedacht.
Nog een stap verder zien we
dat bewustzijn de sleutel is.
Nog een stap verder - een
niveau waarop weinig mensen komen -, zien we dat leven eeuwig is.
Noten
1 Bron: Het Chaospunt –
Erwin Laszlo
2 Bron: De Dertienbladige
Roos – Adin Steinsaltz
Uitgeverij Karnak.

Agnès Wagemans Leven en sterven
Inleiding gehouden op de
ledendag van de TVN van
11-11-2006, als uitgangspunt
voor de discussie.
Wordt u ook wel eens aangeraakt door de synchroniciteit van dingen?
Ik trek ’s morgens soms
een kaart of sla een boek
open om te zien wat de dag
mij zal brengen.

Zo sloeg ik vanmorgen de
Bhagavad Gita open en ik zal
de tekst even voorlezen:
Wat is de kennis van het offer in dit lichaam, en hoe, o
Madhusudhana? En hoe zult
Gij in de ure des doods gekend
worden door hen, die zich aan
het Zelf hebben onderworpen?
De gezegend Heer zei:
Het onvergankelijke, het
allerhoogste, het Absolute is
het eeuwige Brahman;
Zijn wezenlijke aard noemt
men kennis van het Zelf; de
emanatie, die de geboorte van
de schepselen veroorzaakt,
wordt handeling (karma)
genoemd.
Dan wil ik nu graag ingaan
op wat ik op papier heb gezet met betrekking tot het
thema van deze ledendag:
Leven en sterven.
In Het Tibetaanse boek van
leven en sterven van Sogyal
Rinpoche stelt hij dat de reden dat wij bang zijn om te
sterven niet alleen gepaard
gaat met de angst voor het
lijden, maar ook met de angst
voor verandering. Voor mij is
dat vaak hetzelfde omdat we
verandering onbewust associëren met lijden.
Dat is misschien ook niet
zo vreemd, omdat juist op de
kruispunten van het leven,
daar waar het leven overgaat
in een andere vorm op het
moment van conceptie, van
geboorte en van sterven en

dus ingrijpende veranderingen plaats vinden, hevige pijnen geleden worden.
Je kunt stellen dat op het
moment van conceptie het
leven in de spirituele dimensies wordt achtergelaten als
de geest afdaalt in de bevruchte eicel in een stoffelijke
wereld die voornamelijk
door het element water
wordt bepaald.
Zelfs als dat moment van
conceptie er een is van liefde
en tederheid tussen man en
vrouw met wederzijds respect en genegenheid, is die
overgang al moeilijk genoeg
omdat de onbegrensdheid
van de geestelijke wereld
zich dient aan te passen aan
de beperkingen van de stoffelijke wereld, een wereld
hier op aarde die zich nu
eenmaal afspeelt binnen de
polariteit van tijd en ruimte.
We hebben daar weliswaar
geen bewuste herinnering
aan, maar ervaringen opgedaan tijdens regressie leren
dat dit gegeven meer impact
heeft dan we veronderstellen.
Het verhaal van de kikker
geeft dit verschil in dimensies
misschien een beetje weer:
Een oude kikker had zijn hele
leven in een bedompte put
gewoond. Op een dag kwam
een kikker van de zee bij
hem op bezoek. ‘Waar kom
je vandaan?’ vroeg de kikker

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.
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die in de put leefde. ‘Van de
grote oceaan’ antwoordde
hij. ‘Hoe groot is jouw oceaan?’ ‘Gigantisch.’ ‘Bedoel je
ongeveer een kwart van de
omvang van mijn put?’
‘Groter.’ ‘Groter? Bedoel je
de helft van mijn put?’ ‘Nee,
nog groter.’ ‘Is hij …. zo
groot als deze put?’ ‘Het is
niet te vergelijken.’ ‘Dat is
onmogelijk. Dat moet ik
zien.’ Dus gingen ze samen
op weg naar de zee. Toen de
kikker uit de put de oceaan
zag, was de schok zo groot,
dat zijn hoofd in stukken uiteenbarstte.
De volgende poort van
overgang is die van de geboorte. Ook hier gaat het
heftig toe, zelfs als we een
geboorte als normaal of gemakkelijk beschouwen.
Stel je maar voor hoe je in
een wereld leeft die warm en
veilig is en waar geluid enigszins gedempt bij je binnenkomt. Je hoort de constante
hartslag van je moeder als
een ritme van vertrouwdheid
en geborgenheid. Je bent
alles wat je hoort en voelt
totdat het moment aanbreekt dat die omgeving jou
eruit gaat werken. Je bent
een met je moeder en voelt
spanning en pijn. Tegelijk voel
je druk op je hoofd en als het
langer duurt kan het zelfs
heel benauwd worden en
zeer beangstigend zijn. Dan
kom je terecht in een wereld
van het element lucht en dat
voelt koud en het gaat vaak
gepaard met harde geluiden
en veel licht. Niet echt iets
82

om naar uit te kijken, totdat
je weer die vertrouwde
hartslag hoort als je bij je
moeder wordt gelegd en iets
bekends voelt.
Dan de poort van het
sterven. Op bewust niveau
zijn we hier meer mee vertrouwd, al houdt die kennis
doorgaans op als het moment aanbreekt dat we de
andere wereld betreden en
de stoffelijke wereld weer
achterlaten.
Nu de wetenschap mensen
door reanimatie weer terug
kan halen, weten we steeds
meer over wat iemand ervaren heeft, nadat men de
poort uit de materie was
doorgegaan. En dan valt op
dat er vrijwel altijd hulp is van
andere wezens, ook al
beseffen we dat niet altijd.
We kunnen dus spreken
van een cyclus waarbij het
leven zich in diverse dimensies afspeelt, maar dat vereist
van ons een constante aanpassing aan verandering. Het
is loslaten van wat vertrouwd
was en openstaan, doorgaan
met iets wat volslagen onbekend is. Dat vereist moed en
vertrouwen in het leven zelf.
Het is iets wat in feite dagelijks speelt voor zover we
niet op de automatische piloot willen leven maar vanuit
betrokkenheid. Liefde is dus
de sleutel. Maar zijn we in
staat om het leven vanuit liefde te benaderen, open en in
vertrouwen of spelen we
verstoppertje achter vertrouwdheden om zo de angst
voor verandering te camou-

fleren? Of, sterker nog is het
onze angst om het bekende
kwijt te raken, hoe ongelukkig we ons daar ook bij kunnen voelen?
Volgens Krishnamurti is dat
bekende ons geheugen en is
sterven aan het bekende het
begin van begrijpen wat de
dood is. Voor mij heeft dat
alles te maken met loslaten.
In hoeverre hebben we
onszelf aangewend om het
leven in de stoffelijke wereld
een leven in verlangen te
laten zijn, een verlangen naar
bezit, naar kennis, naar zekerheden? Dit is een schijnwereld die ons verankert aan
de materie, aan ons lichaam,
aan onze emoties en aan ons
denken en die zo ons vermogen om onvoorwaardelijk lief
te hebben, blokkeert. Waar
angst voor verlies is, kan namelijk geen mededogen zijn.
Onze ideeën, angsten en verwachtingen zijn echter diep
in ons verankerd en zolang
we dat niet bewust maken,
zullen ze ons leven en ons
doen en laten bepalen. In de
astrologie is dat het gebied
van het 8e huis: bewustwordingsprocessen en transformatie, maar ook het huis van
de dood. Dood in de betekenis van loslaten en het bewustzijn naar een hoger niveau optillen.
Stelling: In het loslaten is de
liefde te vinden.
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Adyar, december 2006,
Internationale Conventie van de Theosophical
Society.
Deze 131e conventie had als
thema ‘Een oog voortdurend
gericht op de vervolmaking van
de mens’.
1. Inleiding.
Een prachtige, poëtische
titel: ‘A Constant Eye to Human Perfection ’ met een inspirerend doel! Radha Burnier: “Elke daad die gericht is
op volmaaktheid doet zuiver
leven ontstaan en is daarom
een bevrijding… Het is belangrijk om in deze richting voort
te bewegen…”
Door met vervolmaking
bezig te zijn verbinden we
ons met het verleden van de
Vereniging, met haar huidige
situatie en met haar toekomst. We verbinden ons
met de doelen van de Meesters van Wijsheid, de eenheid
van alle leven, de ordelijke
vooruitgang van het universum en de verantwoordelijkheid die elk van ons heeft om
zo goed als we kunnen deel
te nemen aan die evolutionaire vooruitgang van het
universum.
Deze Conventie was ook
de herdenking van het 100e
sterfjaar van Kolonel Henry
Steel Olcott, PresidentStichter van de Vereniging,
die de belichaming was van
zijn eigen leringen gebaseerd
op ‘nterraciale en interreligieuze principes’. Veel sprekers, waaronder onze eigen
voorzitter mevrouw Wies
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Kuiper, bespraken zijn persoonlijke kwaliteiten en levenshouding, waardoor hij
een excellent rolmodel kan
zijn voor iedereen die naar
een theosofische levenshouding streeft.
Ook andere Nederlandse
leden zoals Paul Zwollo, Loes
Moreno Benseny-Frikken en
Els Rijneker leverden een
belangrijke bijdrage aan het
verhelderen van het leven
van Kolonel Olcott: dagen
lang waren zij in de archieven
in de weer om een
buitengewoon interessante
en voor velen heel
verrassende tentoonstelling
samen te stellen.
Uiteraard is een Conventie
ook een inspirerende ontmoetingsplaats, waar het
vormen van een universele
broederschap concreet vorm
krijgt...
De navolgende tekst is de
vrucht van zo’n internationale
ontmoeting in Adyar. Jack
Hartmann is als theosoof
gelieerd aan de Johannesburg
Lodge (Zuid-Afrika). Voor
zijn loge schreef hij een persoonlijke samenvatting, die
door Alice Bouwland vertaald
en bewerkt is tot een tekst
die u hopelijk een boeiend
beeld geeft van het denken
over het thema van deze
conventie... Het gaat hier om
een subjectieve samenvatting: essenties uit nagenoeg
alle belangrijke lezingen zijn
door Jack bijeengebracht en
in een logische volgorde
gezet. Veel van de lezingen
zullen in de komende tijd in

hun oorspronkelijke vorm in
Theosofia verschijnen.
2. Geloof versus Wetenschap.
Vierhonderd jaar geleden
wendden Westerse geleerden zich in plaats van tot geloof, tot experimenten om
formeel te valideren wat
waar en niet-waar is. Indiase
geleerden kozen ervoor om
hun geloven als uiteindelijk
doorslaggevend te blijven
zien. Zij stelden zich geen of
andere vragen.
Het probleem met geloof
is dat gelovigen verwachten
dat God wonderen verricht
om hen als beloning voor hun
devotie te ontslaan van de
effecten van de universele
wetten. De wetenschap kent
dit probleem niet. Ze accepteert dat er een universele
kracht is, dat er universele
wetten zijn, die - zoals het
woord ‘universeel’ impliceert-, geen uitzonderingen
maken, hoewel er in laatste
instantie geen conflict hoeft
te zijn tussen Wetenschap
(het gebied waarop in het
westen de nadruk ligt) en
Geloof (waarop men zich in
het oosten concentreert).
Geloof is goed voor geluk.
Wetenschap leidt tot welvaart. Wijsheid ligt in het geloof hebben in wetenschap
en geloof logisch en wetenschappelijk te benaderen.
3. Het individuele en het
collectieve.
De concentratie op het
materiële bestaan is tegenwoordig intens. De zelfzuchtige manier van leven is ge83
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meengoed geworden. Hoewel de mensheid een grote
gemeenschap vormt van
mensen die hetzelfde lot
delen, negeren de meesten
dit en is het overgrote deel in
de eerste plaats bezig met
zichzelf, zonder veel bemoeienis en zorg voor zijn medereizigers. Alleen voor jezelf
werken is echter net zo steriel als het rondrennen in een
gesloten cirkel. Het leidt tot
zelfisolatie en destructie van
het collectieve leven. Steeds
minder heeft men zicht op
de betekenis van spirituele
groei. We verwerven ‘ego’
door identificatie met het ‘ik’
en het ‘mijn’. Het gedachtenproces werkt dan als iemands
eigen advocaat: altijd zichzelf
verdedigend en rechtvaardigend. Het houdt op een instrument te zijn waarmee
naar waarheid wordt gezocht. Toch zijn menselijke
wezens niet volledig gevangen in deze conditionering.
Het zoeken naar zelfkennis is
het voertuig naar vrijheid.
Daarbij is het gemakkelijk om
in het ‘ik versus jij’- denken
te vervallen, het paradigma
van winnen en verliezen. We
moeten in termen van wederzijds voordeel gaan denken. Dialoog in plaats van
monoloog. Begrip en gedeelde broederschap. Het scheppen van vrede staat centraal
in alle religies. Laten we in
plaats van ons tevreden te
stellen met minder, juist streven naar meer!!
Mensen beschikken over
een ingebouwd pad naar ver84

volmaking omdat het Goddelijke zichzelf in de wereld
manifesteert. In die zin is de
mensheid een fundamentele
stap in de evolutie. Ze vormt
een essentiële verbinding
tussen het Goddelijke en de
wereld. De collectieve evolutie van menselijk bewustzijn
ontstaat door elke individuele
poging om zich uit het aardse
tranendal te verheffen en een
eigen weg te banen naar
Waarheid- de Ultieme staat
van Wat Is. Als de menselijke
ziel nog niet rijp genoeg is,
rent hij meestal van de ene
naar de andere staat van bewustzijn. De essentiële taak
is om zich van alle projecties
en hechtingen los te maken,
om het leven zonder gehechtheid te observeren. Het
leven is niet anders dan “het
verborgen leven trillend in elk
atoom” uit Annie Besants’
Universele Gebed.
De grote illusie is die van
afgescheidenheid. Om de
ware goddelijke natuur te
manifesteren, moet de mensheid die fundamentele waarheid, die de Upanishaden de
“waarheid der waarheden”
noemt accepteren: broederschap! Het zoeken daarnaar
is dus geen zaak van persoonlijk belang. Het moet
voortkomen uit oprechte
bezorgdheid voor onze broeders. Ieder van ons die op
zo’n manier op zoek gaat,
realiseert zich dat hijzelf het
pad is en het object van zijn
zoeken, een besef waardoor
het ego verdwijnt. Identificatie met het Universele Be-

wustzijn komt als we ons
ervan bewust zijn dat er
binnen en buiten slechts één
bewustzijn is dat evolueert
richting het hoogste Zijn.
4. De Gouden Trap: een
methode tot Zelfverwerkelijking.
De “Gouden Trap” is een
geliefd beeld van Kolonel
Olcott. De Gouden Trap bestaat uit dertien treden die
naar Verlichting leiden en
beschrijft dus een methode
om tot Zelfverwerkelijking te
komen. De uitspraak waarmee geopend wordt, geeft
het doel aan: “Heb aandacht!
De Waarheid is vóór U” De
draaitrap bestaat uit drie
wendingen met respectievelijk vijf, vier en nog eens
vier treden. De eerste vijf
treden zijn persoonlijke kwaliteiten die ontwikkeld moeten worden: een rein leven,
een open denkvermogen,
een zuiver hart, een gretig intellect en ongesluierde spirituele waarneming. De volgende vier treden verwijzen
naar de relaties met anderen
die deze treden ook bestijgen. Broederschap met de
medeleerlingen; de bereidheid om instructie en advies
te geven en te ontvangen;
gevoelens van loyaliteit jegens de leraar; welwillende
gehoorzaamheid aan de eisen
die de waarheid vraagt. De
laatste vier treden gaan over
de wijze waarop de leerling
zich tot de wereld in het
algemeen moet verhouden.
Het dapper verdragen van
persoonlijk onrecht; zonder
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schroom verklaren wat de
leringen en de principes inhouden; wezens die onrechtvaardig worden behandeld
verdedigen en een oog,
voortdurend gericht op menselijke vooruitgang en vervolmaking zoals de geheime
wetenschap (Gupta Vidya)
vereist. We moeten leren te
accepteren dat we volmaaktheid nooit echt bereiken,
omdat die vóór ons als het
ware voortdurend groeit.
Steeds weer zijn er nieuwe
mogelijkheden, nieuwe vergezichten. De wereld ontwikkelt zich niet naar een
vast doel, maar veel meer
naar een voortdurend expanderende glorieuze en
prachtige éénwording van
alle Leven.
5. Beïnvloedende factoren.
Gedurende deze zoektocht
zijn er voortdurend drie factoren die het individu sterk
beïnvloeden: 1. iemands
karma; 2. het accepteren van
de eigen werkelijkheid. 3
iemands opvatting van geluk.
5.1. Karma
De wetten van karma zijn
onvermijdelijk anders dan de
‘door de mens gemaakte’
wetten zoals bijvoorbeeld de
civielrechtelijke en wetenschappelijke, want die zijn
gebaseerd op vooronderstellingen. De essentie van de
werking van karmische wetten is het motief en niet absolute grootheden zoals die
door de mens worden ontworpen om het leven te begrijpen. Middels zijn karma
brengt de mens zichzelf met
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zichzelf in het reine. Karma
gaat over actie, handelen en
niet over geloven. Haar wetten zijn individueel en collectief toepasbaar. Ze worden
niet gemanipuleerd door
foutief bewijs. Binnen de beperkingen en mogelijkheden
van de karmische wetten
ontvouwt zich het Pad dat
leidt tot volmaking.
5.2 Werkelijkheid
Alle fenomenen die we
waarnemen zijn beelden van
de werkelijkheid van onze
geest. In de woorden van
Krishnamurti: “Alleen wat in
onze geest bestaat is werkelijk”. Onze werkelijkheid bestaat uit de reacties van onze
geest op wat we al ervarend,
lezend of denkend waarnemen. We leven in onze eigen
illusoire wereld. Interpretatiekaders zijn heel selectief
en individueel. Onze overtuigingen creëren onze eigen
actualiteit. Als we dus de
waarheid willen vinden, moeten we ons bevrijden van wat
we weten. Immers, de waarheid is ons onbekend. We
moeten alles doen verdwijnen wat ons ervan weerhoudt vrij te zijn: emoties,
overtuigingen, gewoonten.
We moeten ons op hogere
niveaus in onszelf concentreren: de stem van de waarheid in onszelf leren horen,
onze intuïtie ontwikkelen,
actief aan de gang gaan om
een heel persoon te worden,
een persoon waar vrouwelijke en mannelijke energieën
in zijn verenigd.

5.3 Geluk
We verlangen er allemaal
naar om gelukkig te zijn. We
voelen dat we recht hebben
op geluk. Misschien weten
we intuïtief dat onze meest
innerlijke natuur stralend
(bliss) is. Ongeluk kan dus
helpen om ons te doen ontwaken uit onze indolentie. Er
zijn allerlei vormen van geluk,
afhankelijk van het aspect van
onze natuur dat in ons domineert. We zoeken geluk natuurlijkerwijs in de gebieden
waar ons bewustzijn is gelokaliseerd en op is geconcentreerd, maar de perfecte ervaring van geluk kan juist liggen in die gebieden waar we
ons normaal niet van bewust
zijn. Velen zoeken geluk in
uiterlijke dingen, maar waar
en blijvend geluk ligt in onszelf. Tegelijk is waar geluk
niet persoonlijk. We kunnen
het niet voor onszelf houden.
Hoe dieper we binnendringen in onze eigen natuur, des
te dichter komen we bij die
van anderen en des te meer
zijn we in staat om ons geluk
naar hen over te brengen.
We beginnen dus grotendeels
als de producten van een
heel beperkte blik. We strijden voortdurend om nieuwe
diepten aan de oppervlakte
te brengen en die te coördineren. Vaak moeten we tot
onze fundamenten terugkeren om andere betekenissen
te vinden en nieuwe hoogten
te bereiken.
6. Juist handelen
Afhankelijk van de omgeving van het individu kunnen
85
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ogenschijnlijk allerlei acties
als juist worden aangemerkt.
In de zakenwereld is het succes. Het doel heiligt de middelen. Wat in de ene cultuur
niet acceptabel is, is juist een
middel voor succes in een
andere. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van en de
houding t.o.v. alcohol in de
brahmaanse cultuur en in het
Westen. De enige universele
criteria om gedrag te beoordelen, zijn: 1. niet-gehechtheid – lage mate van eigenbelang 2. hoe beïnvloedt het
gedrag het geheel van het
leven /alle mensen inclusief
de persoon zelf? De beoordeling moet ook rekening
houden met de effecten op
iemands bewustzijn. Als gedurende het besluitvormingsproces iemands bewustzijn
wanordelijk is, kun je de beslissing wantrouwen. Is de
beslissing daarentegen gebaseerd op een deugd als mededogen, dan is hij waarschijnlijk waarachtig. Zo lang
de deugd tenminste aangestuurd wordt door een juist
innerlijk motief. Krishnamurti
zei: “Kom tot liefde en doe wat
je wilt. Liefde is waar het zelf
niet is”.
7.Intelligentie doen ontwaken
De Theosofische Vereniging heeft tot doel intelligentie te doen ontwaken die
toegedekt is door allerlei lagen sociale conditionering en
om de oorzaken weg te nemen van wanorde die het
resultaat is van onwetendheid en illusies die belang
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geven aan wat onbelangrijk
is. We proberen geen orde
te creëren, maar wanorde te
doen verdwijnen. Als je de
waarheid ont-dekt, verdwijnt
foutieve waarneming. Op
deze conventie zijn inzichten
gegeven en voorbeelden en
stappen genoemd om deze
doelen te bereiken. Een rijke
inhoud! Wij hopen u te inspireren om de Conventie ook
eens te bezoeken. Zeer de
moeite waard!
Jack Hartmann en Alice
Bouwland
Geciteerde lezingen:
- International President R.
Burnier: openingswoord,
26-12-2006
- V.V. Chalam, voormalig “Director of the Institute of
Technology”, BHU te Varanasi, “Colonel Olcott and
Theosophy”, op 29-12-2006.
- P.V. Indinesan- voormalig
“Director of the Indian Institute of Technology”, Chennai, “Faith and the Scientific
Spirit”, 29-12-2006;
- Tran-Thi-Kim-Dieu, voorzitter European Theosophical
Federation, “To work for Self
is to work for disappointment”,
op 29-12-2006.
- P. Krishna “Consequence of
self”, op 29-12-2006.
- S. Panchu, Senior Advocate“Replacing the I versus the
You”, op 27-12-2006.
- Tran-Thi-Kim-Dieu, voorzitter European Theosophical
Federation, “I am the Path,
the Truth and the Life.”, op
27-12-2006.

- J. Algeo, International VicePresident, “Citizen of the
world: Colonel Olcott and Human Perfection”, op
26-12-2006.
- C. Price, General Secretary
English Section, “Perfection of
karma”, op 28-12-2006.
- P. Spetts, General Secretary
Sweden, “What is realityWhat is Truth”, op
28-12-2006.
- M. Anderson, International
Secretary, “The Quest for
Happiness”, op 29-12-2006.
- R. Ravindra, voormalig Professor Dalhousie University
Canada, “Minding the next
step in ascending the peak”,
op 30-12-2006.

25 februari 2007 t/m 21
mei 2007 Museum Mesdag, Den Haag.
Lezingenreeks ‘Zoeken
naar Harmonie’
Esoterische genootschappen
en de kunsten in Den Haag
rond 1900 ter begeleiding
van de tentoonstelling
‘Zoeken naar Harmonie.
Symbolisme en theosofie in
het oeuvre van Henri Verstijnen (1882-1940)’. Met lezingenreeks op de zondagmiddagen om 15.00 uur.
Reserveren voor lezingen
gewenst (070 – 362 14 34).
Zie:
www.museummesdag.nl
NB De voorbereidingen
voor deze tentoonstelling
vonden al in 2003 plaats, zie
onder meer de oproep
‘Gezocht’ in Theosofia 1 van
2004.
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EarthDance - Living Systems in
Evolution
Elisabeth Sahtouris
430 pp., paperback 2000
ISBN 978 0 595 13067 2
Price € 33,00

‘This book is a work of philosophy in the original sense of a
search for wisdom, for practical guidance in human affairs
through understanding the natural order of the cosmos to
which we belong. It bears little resemblance to what we have
come to call philosophy since that effort was separated from
natural science and became more an intellectual exercise in
understanding than a practical guide for living.
To find meaning and guidance in nature, I integrated my
personal experience of it with those scientific accounts that
seemed to best fit it. From this synthesis, meaning and
lessons for humanity emerged freely.’

Buddhist Meditation
Samdhong Rinpoche
117 pp., paperback
ISBN 81 7059 367 0
Price € 5,20

This little book is based on a series of talks given to students
at the School of the Wisdom at Adyar in 1982. It soon became
evident to those who heard them that the speaker was
sharing his own deep experiences of meditation without in
any way wishing to impose his own preferences and views on
others. There was an atmosphere of simplicity, and indeed of
contemplation, that did more, perhaps, to convey the spirit of
meditation than the words alone could accomplish.

Een nieuwe aarde De uitdaging van deze tijd
Eckhart Tolle
236 blz., paperback 2005
ISBN 978 90 202 8406 5; Prijs € 19,90
Het ego-gerichte bewustzijn heeft
aarde en mensheid aan de rand van
de totale catastrofe gebracht. Het is
dan ook hoog tijd voor een collectieve
bewustzijnstransformatie.
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Living Truth - The Future of
the Theosophical Society
(Blavatsky lecture 2005)
Radha Burnier
34 pp., brochure 2006
Price € 2,00
The Theosophical Society exists
for the regeneration of humanity.
This lecture discusses in depth
what Blavatsky regarded as
necessary for continuing the work
of regeneration without a break.
Apart from essential qualifications
like earnestness, selflessness,
devotion, knowledge and wisdom,
‘living truth’ must dynamize the
workers of the Theosophical
Society.

Eminent Theosophists
CD-Rom
Price € 7,50
This CD-Rom contains photographs and biographical notes
of a number of Theosophists of
distinction who made their own
contributions and set an example
to thousands of others to work
for inner transformation, as well
as better order and harmony in
human society.
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

Can Humanity Change? - J. Krishnamurti in
Dialogue with Buddhists
J. Krishnamurti, 228 pp., paperback 2003
ISBN 978 81 87326 57 1; Price € 8,50
The conversations, which took place at
Brockwood Park in England in the late 1970s,
focus on human consciousness and its
potential for transformation.
Een wereld in crisis - Leven in onzekere tijden
J. Krishnamurti, 200 blz., paperback 2006
ISBN 978 90 202 8426 3; Prijs € 19,50
Een wereld in crisis bestaat uit een selectie van
‘talks’ die Krishnamurti heeft gegeven over het
leven in moeilijke en onzekere tijden.

What the bleep do we know!? - Ontdek de
werkelijkheid achter de werkelijkheid
William Arntz, Betsy Chasse, Mark Vicente
288 blz., gebonden 2006; ISBN 978 90 215 8018 0
Prijs € 24,95
Als het universum volgens de wetenschap zo
vreemd en onvoorspelbaar is, waarom zijn onze
ideeën over onszelf dan zo begrensd?

Entering on the Sacred Way - A Psychological Commentary on Light on the Path
Joy Mills, 216 pp., paperback 2000
ISBN 978 0 8356 0789 6; Price € 10,50

Op de Drempel van het Heilige Pad - Een
psychologisch commentaar op Licht op het Pad
Joy Mills
188 blz., paperb. 2004; ISBN 978 90 6175 086 4
Prijs € 13,50
Het idee van een heilig pad is in alle religieuze
tradities te vinden. Het gaat uit van een doel dat tal
van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting,
moksha, satori, bevrijding of redding. Mills spreekt
helder, met ernst en met psychologisch inzicht.

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,

Theosofia2Pag( ).indd 1

Singel 313, 1021 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97
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Doeleinden van de Theosofische Vereniging:
Het vormen
van een kern van de
universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof,
geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen
van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte
en wetenschap.
Het onderzoeken van de
onverklaarde wetten in de natuur
en van de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn.
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