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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.
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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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Een basis van deugdzaamheid
– Radha Burnier

Er wordt wel gezegd dat wetenschap
en technologie niet goed of slecht
zijn; het is alleen de toepassing ervan
die slecht is of goed. Hetzelfde kan
gezegd worden van de eigenschappen en functies van ons bewustzijn.
Dit kan de reden zijn waarom het
Boeddhistische Achtvoudige Pad het
woord ‘juist’ heeft staan voor elke
frase – hetgeen heel suggestief is.
Op het meest stoffelijke niveau ligt de
vraag hoe je op de juiste wijze zorgt
voor je broodwinning. Het is niet verkeerd om je brood te verdienen; de
meeste mensen zijn gedwongen te werken voor hun levensonderhoud. Maar
bepaalde tradities hebben geleerd dat
iedereen moet werken om zijn brood
te verdienen. Daarom werd woeker
veroordeeld en zelfs het lenen van geld
met rente werd gezien als verwerpelijk.
Veel rijke mensen in de wereld werken
niet, maar verspillen hun leven met frivoliteiten en genot der zinnen, omdat
rentewinst binnen blijft stromen. Anderen verdienen geld op een wrede
manier, met oorlogvoeren, oplichterij
en vele andere activiteiten die niet gezien kunnen worden als ‘juiste broodwinning’. Dit roept vragen op: zou niet
ieder mens enig werk moeten doen –
fysiek, mentaal, kunstzinnig of spiritueel – voor het welzijn van anderen en
niet uitsluitend ten eigen bate, nog afgezien van het zich onthouden van het
veroorzaken van leed?
Dan volgt ‘juist geloven’. Boeddhisten en anderen beweren dat geloven
een beperking of een belemmering is.
Maar er bestaan allerlei soorten geloof
Theosofia 108/3 · juni 2007
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en die kunnen niet allemaal verwerpelijk zijn, omdat er zoiets bestaat als
juist geloof, bijvoorbeeld geloof gebaseerd op ratio. Redelijk geloof dient
als basis voor veel liefdadige handelingen en verhoudingen. Helemaal niemand weet echt of de zon morgen opkomt, maar wij weten het door de aanname, gebaseerd op redenering en ervaring. In sommige filosofische scholen
wordt aanname gezien als een geldige
manier van cognitie. Is het verkeerd
om te geloven dat iemand anders eerlijk is, ook al weet men misschien niet
absoluut zeker of hij dat is? In feite
weten we dat zelfs niet van onszelf.
Hoe velen van ons kunnen zweren dat
ze volkomen eerlijk zijn wanneer zij
sterk in verleiding komen of in een
toestand van grote verwarring raken?
Toch lijkt een redelijk geloof in andermans integriteit terecht. Veel hangt af
van wat wij bedoelen met geloof.
Dus er bestaat juist geloven en onjuist geloven, alsook juist denken en
onjuist denken. Er zijn mensen die
denken dat mensen nooit onzelfzuchtig
kunnen worden; daarom wordt zelfzucht geaccepteerd als de norm. Dit
soort denken impliceert het afwijzen
van de mogelijkheid dat de mensheid
zich ontwikkelt langs morele en spirituele lijnen. Juist denken kan misschien verbonden zijn met geloven in
goedheid - verborgen wellicht, maar
toch in het hart van alle levende wezens, met de kracht om schitterend tot
bloei te komen. Een ander soort wereld en een nieuwe, levend juiste verhouding tussen mensen onderling en
met de hele natuur kan misschien alleen gerealiseerd worden door het denken en geloven dat het goede het kwade zal overwinnen, en niet door cynisme. Denken is een vermogen. Het is
een vermogen dat wij juist moeten
92

gebruiken om weldadige resultaten te
produceren en geen onjuiste. Het kan
niet genegeerd worden.
Verbeeldingskracht is de vlucht der
gedachten. Wij bouwen allemaal een
idee over onszelf op, dat wil zeggen
een zelfbeeld. Maar zelfbeschrijving –
‘ik ben dit’ of ‘ik ben niet dat’ – wordt
zo sterk uitgekristalliseerd dat wij niet
in staat zijn ons te bevrijden van deze
speciale gedachtevorm. Zij is vasthoudend, concretiseert zich in de loop van
een lange tijdsspanne en verblindt onze waarneming. Aan de andere kant is
verbeeldingskracht een zeer waardevolle eigenschap. Dieren lijken deze
niet te bezitten; als een mededier,
vooral van een ander soort, pijn lijdt,
roept dit nauwelijks enige respons op
in de dierenwereld. Maar wanneer wij
mensen een ander schepsel zien, menselijk of niet, dat lijdt dan helpt onze
verbeeldingskracht ons te begrijpen
wat de ander ervaart. Zonder verbeeldingskracht konden wij geen sympathie
opbrengen. Dit soort verbeeldingskracht is nodig om menselijk te zijn.
Wij moeten verbeeldingskracht gebruiken om het lijden van de armen, de
angst voor het leven zonder enig bestaansmiddel voor morgen, te begrijpen. Wanneer wij ons dat voorstellen,
voelen wij mededogen en ontstaat de
behoefte zo veel mogelijk te helpen.
Een ander soort verbeeldingskracht
is die van de kunstenaar of de dichter.
Een architect stelt zich een gebouw
voor dat nog gebouwd moet worden.
Een dichter ziet in zijn verbeelding
meer dan anderen kunnen zien en zit
misschien dichter bij de realiteit dan
iemand zonder verbeeldingskracht.
Verbeeldingskracht kan een brug vormen, als ze goed gebruikt wordt, tussen
waar wij ons bevinden en de waarheid.
Door verbeeldingskracht kunnen wij
Theosofia 108/3 · juni 2007

misschien trachten iets van de zuivere
liefde van een zelfloos, verlicht wezen
op te vangen, hetgeen dan een vorm
van meditatie wordt. Wat is liefde
waarin geen zorg voor het zelf besloten
ligt, die niet beperkt is maar universeel, die zich voortdurend vernieuwt?
Liefde raakt niet op wanneer zij geschonken wordt. Zij is altijd vol. Verbeeldingsvolle meditatie kan iemand
de schoonheid ervan doen ervaren en
hem dichterbij schoonheid, grootsheid
en zuiverheid brengen, zoals de zon de
zonnebloem aantrekt. Zo kunnen wij
groeien zoals de bloem groeit, zonder
ambitie, geholpen door de juiste verbeeldingskracht.
Juist geheugen of herinneringsvermogen (samyak smrti), vaak vertaald
als bedachtzaamheid, is ook belangrijk.
Talloos zijn de herinneringen die we
zouden moeten loslaten, van bijvoorbeeld herinneringen aan kwetsende
woorden die een of ander persoon gebruikt heeft. Als wij ons onjuist bejegend voelen en niet in staat zijn een
voorval te vergeten, maar daar steeds
aan denken en grieven blijven koesteren, dan is dat geen juiste herinnering.
Het aangedane onrecht is misschien
niet echt zo verkeerd, want men vergist
zich allicht in een moment van onnadenkendheid of opwinding; misschien
is die ander niet van plan geweest te
doen wat hij of zij gedaan heeft. Als wij
zulke dingen in onze gedachten blijven
houden, belasten wij ons denkvermogen en doen wij anderen onrecht.
Juiste herinnering is het vermogen tot
juist vergeten!
Aan de andere kant erkennen velen
van ons de grote principes van het leven die wij in onze betere momenten
zien als de waarheid. Wij aanvaarden
waarlijk het beginsel van broederschap, van eenheid. Wanneer wij dat
Theosofia 108/3 · juni 2007

vergeten, spreken wij onszelf tegen.
Maar door dat soort herinnering of
aandacht te ontwikkelen dat bedachtzaamheid genoemd wordt, daagt geleidelijk, wanneer we op het punt staan
iets zelfzuchtigs te doen, de erkenning
dat dit geen echte broederschap is.
Dan neemt die zelfzucht enige tijd af.
Er zijn mensen die zich veel herinneren van wat zij lezen; zij gebruiken
zelfs citaten en informatie om indruk
te maken op anderen. Wanneer de herinnering samengaat met de begeerte
zich superieur te tonen, is het geen
juiste herinnering. Zo is er geen juist
geheugen en ook geen onjuist geheugen. Wij moeten diep nadenken over
wat goed is en wat slecht, vooral in
onze verhouding met andere mensen.

Liefde raakt niet op wanneer zij geschonken wordt. Zij is altijd vol.
Wanneer onze karaktereigenschappen juist gebruikt worden, resulteren
ze in juiste gedachten, juist geloof, juist
handelen, herinneren en spreken. Het
zich onthouden van spreken is misschien wel gemakkelijker dan juist
spreken. Er zijn mensen die jaren gezwegen hebben, zonder daardoor
noodzakelijk wijzer te zijn geworden.
Juist spreken betekent zeggen wat
noodzakelijk is en helpend.
Deugdzaamheid is een groot geschenk, waarmee wij onszelf moeten
zegenen, met behulp van juist herinneren van het feit dat er een juiste en
een verkeerde manier is om onze
eigenschapen en vermogens te gebruiken.
Oplossing of blunders?
Onze aarde lijkt meer geteisterd te
worden door problemen die door de
93

mens veroorzaakt zijn, dan door problemen die de natuur veroorzaakt. De
natuur zal ongetwijfeld de enorme problemen die veroorzaakt zijn door de
mens herstellen; zij heeft het vermogen
om het evenwicht te herstellen, maar
zal dat alleen doen in haar eigen tempo. Intussen lijken de mensen zelf geen
effectieve remedies te ontdekken voor
de chaos die zij veroorzaken. Zoals het
geneesmiddel soms erger is dan de
kwaal, blijken oplossingen vaak het begin te vormen van nieuwe problemen.
Laten we eens naar een aantal daarvan
kijken.

De natuur zal ongetwijfeld de
enorme problemen die veroorzaakt
zijn door de mens herstellen; zij
heeft het vermogen om het
evenwicht te herstellen, maar zal
dat alleen doen in haar eigen tempo.
Er zijn verschillende opvattingen geopperd over genetisch gemodificeerde
oogsten en planten. Sommigen geloven
dat armoede en honger verholpen kunnen worden door de vaardigheid van
de mens om genetisch te manipuleren;
anderen menen dat sommige of vele
nieuwe soorten die genetici produceren de ecologische cyclus onherstelbare schade zullen toebrengen. Geen
plant of schepsel bestaat onafhankelijk
van andere levensvormen. Een nieuwe
soort die resistent is tegen ongedierte
zou sterke invloed kunnen hebben op
het leven van vlinders, bijen of vogels,
die zorgen voor bestuiving, het verspreiden van zaadjes en andere taken.
Wat is nu de meest holistische en verstandigste opvatting?
Water is van levensbelang voor het
overleven van alle verscheidene levens94

vormen. Maar de klimaatcondities veranderen door menselijke activiteiten
en watertekort ontstaat in uitgestrekte
gebieden, overal ter wereld. Er kunnen
veel oorzaken voor zijn, niet alleen
klimaatsverandering, maar ook toenemende bevolkingsaantallen en uitzonderlijke eisen om een manier van leven
in stand te houden die gebaseerd is op
voortdurend méér willen hebben –
meer comfort, meer apparaten en
voorwerpen, meer vlees om te eten
enzovoort.
In Bolivia maakte een poging om het
probleem op te lossen door de watervoorziening te privatiseren het lijden
van de armen alleen maar groter. Een
soortgelijke, zeer controversiële oplossing wordt uitgeprobeerd met de watervoorraad van Delhi, waarvan men
vreest dat het particuliere bedrijven zal
verrijken en zal bijdragen aan het comfort van rijke burgers, waarbij plaatselijke gemeenschappen in het uitgestrekte gebied waar de Ganga doorheen stroomt, tekort gedaan worden.
Volgens mevrouw Vandana Shiva, die
zich gespecialiseerd heeft in dit soort
zaken, wordt ‘de Ganga getransformeerd van een levensrivier tot een
doodsrivier, zowel door de ecologische
gevolgen van indamming … als van
omleiding, zoals de verdwenen Ganga
in Hardwar en westelijk UP (Uttar
Pradesh, vert.) aantoont’.
In zulke gevallen stellen zoekers naar
nepoplossingen die zich geen zorgen
maken over menselijk welzijn vaak
schijnbaar weldadige projecten voor.
Er zijn heel wat keiharde zakenlieden
die zich voordoen als filantroop. Ondoelmatige of onjuiste oplossingen
kunnen ook bedacht worden door
mannen en vrouwen die oprecht zijn,
maar weinig begrip hebben van hun
eigen beperkingen wanneer ze geconTheosofia 108/3 · juni 2007

fronteerd worden met de onvoorstelbaar ingewikkelde situaties die in deze
wereld bestaan.
Een recent artikel in The Guardian
Weekly doet verslag van een nieuwe
oplossing voor het levensgrote probleem van afvalverwerking dat de
steeds uitdijende stedelijke conglomeraties van de wereld teistert. Ook plattelandsgebieden, waar enorme aantallen dieren worden opgesloten uit naam
van moderne wetenschappelijke fokprogramma’s, produceren een reusachtige hoeveelheid ‘afval’. Men zegt:
‘Ergens in Amerika staat een machine
die praktisch ieder soort afval aankan –
slachtafval, oude autobanden, oude
computers – en dit kan veranderen in
kwaliteitsolie, plus zuivere mineralen
en schoon water, allemaal binnen een
paar uur. Het is een uitvinding die de
wereld kan veranderen’.
Het proces bestaat blijkbaar uit het
afbreken van het materiaal en dit te
veranderen in primaire substanties,
hetgeen de aarde in haar eigen tempo
al eeuwenlang doet. Men zegt dat er
een nieuwe fabriek ontwikkeld wordt

‘die ontworpen is om per dag 200 ton
ingewanden, snavels, bloed en botten
van een aangrenzende kalkoenenfokkerij te transformeren in 10 kubieke
ton gas en 600 vaten olie’. Zowel de
regering van de VS als particuliere
investeerders zouden geïnteresseerd
zijn in dit nieuwe project, niet alleen
om het enorme afvalverwerkingsprobleem op te lossen maar ook om in de
Amerikaanse oliebehoefte te voorzien.
Zal dat een echte oplossing betekenen? Of zal het meer hebzucht naar
winst oproepen – door meer dieren te
fokken om kapot te maken in de fabrieken, of door zich bezig te gaan
houden met andere onethische activiteiten die karmische gevolgend zullen
hebben in de vorm van ziekte of wanhoop? Niemand die het weet.
Halsoverkop hiermee doorgaan zonder het leven als geheel te begrijpen en
de betekenis ervan te doorgronden
lijkt de snelste weg te zijn naar dood of
vernietiging.
Uit: The Theosophist, december 2003
Vertaling: A.M.I.

Wij zijn allen broeders omdat het leven één is, omdat de
goddelijke vonk die wortel is van ons bestaan precies
dezelfde is in u, in mij, in alle mensen op aarde.
Wij zijn allen broeders, wij hoeven het niet te worden.
Danielle Audoin
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Vernietig ambitie
– N. Sri Ram

‘Vernietig ambitie’ Ambitie is een
zeer groot kwaad, maar in de wereld
wordt het meestal als een goede
eigenschap, gezien. De ambitieuze
mens wordt door anderen benijd.
Zelfs de baas vindt het een goede
eigenschap omdat daardoor de
noodzakelijke energie in het werk
gestoken wordt om de gedroomde
promotie te krijgen. Gezien vanuit
het occultisme is ambitie destructief
en moet zij vernietigd worden. Het
maakt een mens ongevoelig voor de
gevoelens, behoeften en het welzijn
van anderen. Alle aandacht wordt
gericht op het doel dat bereikt moet
worden. Die concentratie zorgt er
voor dat al het andere geen aandacht meer krijgt. Zelfs het leed dat
anderen wordt aangedaan ten dienste van de ambitie wordt niet gezien.

N. Sri Ram was internationaal president van de
Theosophical Society,
schreef vele boeken en
was de vader van de
huidige presidente, Radha
Burnier. Dit stuk komt uit
zijn boek ‘The Way of Wisdom’, een commentaar op
de theosofische klassieker
Licht op het Pad.
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Ook al realiseren we ons de aard van
dit kwaad als we het in overdreven
vorm tegenkomen, we herkennen het
niet in onszelf. Maar de fouten die we
in anderen zien, zijn waarschijnlijk in
de kiem in onszelf aanwezig. We maken ons geen zorgen om de vernietiging van populaire afgodsbeelden – de
verschillende dingen die mensen erg
belangrijk vinden – maar wel om onze
eigen afgodsbeelden die we in het geheim in ons hart aanbidden.
Licht op het Pad spreekt van ambitie
als ‘de eerste vloek’ en waarschuwt dat
het subtiele vormen aanneemt op het
occulte pad. We kunnen denken dat we
ambitie in onszelf uitgeroeid hebben,
maar het kan op een andere manier
weer de kop op steken. We kunnen
bijvoorbeeld ambitieus zijn wat het Pad
zelf betreft. We hoeven misschien geen
goedkeuring van de menigte meer, omdat we dat niet meer de moeite waard
vinden. Maar het is heel goed mogelijk
op een subtiele manier zelfingenomen
te zijn. Hoewel het dan lijkt alsof we
ons niet met de waardering van anderen bezig houden, zijn we in feite nog
steeds geworteld in zelf- liefde en ijdelheid en erg bewust van onze zogeTheosofia 108/3 · juni 2007

naamde vermogens en waarde op het
spirituele pad.
Misschien willen we verder dan anderen komen die aan dezelfde Meester
toegewijd zijn, om te voelen dat we op
de een of andere manier een occulte
stap genomen hebben die anderen niet
gezet hebben. Zelfs als anderen niet
weten dat die stap gezet is, kan het feit
dat we denken die stap genomen te
hebben genoeg zijn. We voelen ons
superieur en zelfvoldaan. Dit kan zo
subtiel zijn dat we het alleen kunnen
vermijden door goed op onze gedachten, gevoelens en motieven letten. We
gaan door met mediteren op de deugd
van de nederigheid die we graag willen
bezitten en ondertussen hebben we
niet door hoe diep dit egoïsme in ons
allen geworteld is.
Het commentaar op het stuk over
ambitie (in Licht op het Pad) zegt:
‘Haar gevolgen vergaan in de mond tot
stof en as; evenals dood en onderlinge
vervreemding toont ze de mens tenslotte
dat voor zichzelf werken werken voor
teleurstelling betekent.
Een ambitieus mens is nooit echt gelukkig want wat hij wil ligt in de toekomst en dus is er altijd een gevoel van
gemis in het heden. Op het moment dat
het doel bereikt is, is hij niet tevreden,
maar teleurgesteld en gefrustreerd. ‘Afstand geeft betovering aan het uitzicht’
en als we op die plek aankomen merken
we dat het gras niet zo groen is als we
dachten dat het zou zijn. De bevrediging
is verdwenen en we willen iets anders.
Uiteindelijk wordt alle ambitie zuur,
want ‘voor zichzelf werken betekent werken voor teleurstelling’. Het is belangrijk
dat we ons dit realiseren, want in zoveel
dingen die we doen zit het zelf dat zoekt
naar vooruitgang, complimentjes of
pluimstrijkerij.’
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Het commentaar zegt dus: ‘Maar al
schijnt deze eerste regel zo eenvoudig en
gemakkelijk, toch moet u er niet snel aan
voorbijgaan.’ We denken misschien dat
we vrij zijn van ambitie, maar het is
moeilijk om dat echt te zijn. Dit werken voor jezelf is eigenlijk het gevolg
van onze gehechtheden en deze gehechtheden kunnen op verschillende
niveaus voorkomen: fysiek, astraal,
mentaal. We kunnen dus gehecht zijn
aan mensen, aan onze eigendommen,
en aan onze ideeën. Waar we ook aan
gehecht zijn, het centrum ervan is het
zelf. Voor het zelf werken betekent
ontevreden zijn, want een belangrijke
eigenschap van het zelf is dat het
steeds meer wil.
Een zuivere kunstenaar die van zijn
werk houdt, doet dat werk gewoon.
Maar zelden vinden we er zo een. Veel
kunstenaars zijn voortdurend met zichzelf bezig, intolerant en jaloers op anderen met dezelfde status. Natuurlijk
zijn er kunstenaars die belangeloos
schilderen of componeren, niet voor
het zelf en wat daarbij hoort. Het is
echter heel makkelijk onszelf voor de
gek te houden door te denken dat we
alles doen voor God, met de implicatie
dat alles wat we doen door hem goedgekeurd wordt. Of door te denken dat
we het doen in naam van de ‘meester’,
alsof er een stempel van goedkeuring
op al onze handelingen zit. Het denken
kan zichzelf heel gemakkelijk voor de
gek houden. We moeten ons bewust
zijn van al deze subtiliteiten, van de
verschillende processen van zelfmisleiding, voordat we kunnen zeggen dat
we op elke manier waarheidlievend
zijn.
Uit: The Way of Wisdom, Comments on
Light on the Path, p 63-67
Vertaling: Katinka Hesselink
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De tempel van Atfotma
Een Ars Memoriae voor spiritueel onderzoek
– John Algeo

In aloude tijden, de hele middeleeuwen door en tot in de Renaissance in
Europa, was het geheugen van groot
belang. Het geheugen speelde een
centrale rol bij het spreken in het
openbaar, vanaf de tijd in Athene
toen beslissingen genomen werden
na redevoeringen op de Areopagus,
via middeleeuwse universiteiten
waar over theologische aangelegenheden gedebatteerd werd door elkaar opponerende partijen, tot aan
de geboorte van het moderne parlement in het zeventiende-eeuwse
Westminster. Aangezien het vermogen feiten op te roepen zo belangrijk
was werd er een geheugenkunst (ars
memoriae) ontwikkeld die verscheidene technieken toepaste als geheugensteunen.
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Eén van deze geheugentechnieken was
in de verbeelding een gebouw te construeren waarvan de kamers en het
meubilair overeenkwamen met punten
die onthouden moesten worden. Wanneer die punten opgeroepen moesten
worden, maakte de spreker een mentale reis door het ingebeelde gebouw,
waarbij hij de kamers en de voorwerpen daarin bekeek en waarbij hij de
punten die daarmee geassocieerd werden opriep. Deze techniek is zelfs in
verband gebracht met de oorsprong
van de moderne vrijmetselarij, vooral
in zijn gebruikmaking van een ‘tekenbord’ of een symbolische afschildering
van een bouwtekening.
Een literair genre dat ook gebruikt
werd vanaf de klassieke tijd en gedurende de Renaissance (en ook later
nog) was het droomvisioen, waarbij de
schrijver vertelt hoe hij in slaap viel en
een symbolische droom kreeg die hij
zich bij het ontwaken herinnerde als
van diepe betekenis. Een klassiek voorbeeld van dit genre is De droom van
Scipio; een middeleeuws voorbeeld is
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het Franse werk Droom van de roos en
een modern voorbeeld is Alice Through
the Looking Glass.
De hier volgende tekst combineert
het genre van het droomvisioen met
het symbolische gebouw van de geheugenkunst bij het scheppen van een ars
memoriae voor de theosofische klassieker Aan de Voeten van de Meester.
Ik sliep.
En in mijn slaap droomde ik. In die
droom dwaalde ik omstreeks middernacht in een uitgestrekt en verlaten
gebied. Alles was donker en droog en
troosteloos. Er groeiden geen bomen
in dat gebied, er bloeiden geen bloemen en er zongen geen vogels. De sterren flonkerden niet, want ze waren verborgen achter wolken. Terwijl ik doelloos ronddwaalde in dat gebied, ontwaarde ik in de verte een groots gebouw dat leek op een soort tempel.
Achter die tempel, in de verte, zag ik
vaag een berg die enorm hoog was.
Daar ik verdwaald was in het verlaten gebied en aangezien ik niet wist
waarom ik daar was of wat ik moest
doen, richtte ik mijn tred naar het
tempelgebouw en toen ik dichterbij
kwam kon ik hoog op de voorgevel in
gouden letters het opschrift lezen: DE
TEMPEL VAN ATFOTMA . Toen ik nog
dichterbij kwam zag ik dat de reusachtige voorgevel helemaal glad was met
maar één deurtje onderaan waardoor
men het gebouw kon betreden. Boven
de deur stond geschreven: ‘Dit is de
deur die alleen naar binnen opengaat
en die zich snel voor altijd sluit achter
de neofiet.’
Na slechts een ogenblik aarzelen
duwde ik tegen de deur en deze zwaaide open. Ik ging naar voren, door de
deuropening kwam ik de tempel binnen en terwijl ik dat deed sloeg de
deur achter mij dicht. Ik draaide me
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om, om te kijken of ik hem weer kon
openen, maar er zat geen knop aan,
geen handvat, niets dan het gladde
houten oppervlak, dus er was geen
manier om hem weer open te krijgen.
Ik draaide me weer om om naar deze
zaal te kijken waarin ik terechtgekomen was; zij werd verlicht door een
gloed die van de wanden leek af te
stralen. Er waren geen fakkels of lampen in die zaal, maar de muren leken
licht te geven alsof ze gemaakt waren
van een of andere lichtgevende substantie, zoals licht dat solide was geworden. Op het plafond van de zaal
stond een inscriptie: ‘Dit is de Zaal van
Onderscheidingsvermogen’.
Midden in de zaal stond een beeld.
Het was een strijdwagen waarin een
verdrietig kijkende jongeman op de
wagenbodem zat. Zijn boog en pijlen
lagen daar ook, alsof ze achteloos terzijde gegooid waren. Naast de jongeman stond ook de figuur van een
machtig personage in de strijdwagen –
het leek wel een god – die medelijdend
neerkeek op de jongeman en zijn hand
naar hem uitstrekte, alsof hij hem hulp
wilde bieden. Op de sokkel van het
beeld stonden de volgende woorden:
‘Ik weet niet te kiezen’.
Verder was de zaal leeg, behalve dat
zich in de muur tegenover die met de
deur waardoor ik binnengekomen was,
maar waardoor ik niet meer naar buiten kon, eveneens een deur bevond. Ik
stak de zaal over om die deur te bekijken en zag dat er boven de volgende
woorden stonden: ‘Als u juist onderscheidingsvermogen getoond hebt, ga
dan hier binnen’. De deur had een
deurknop waarmee ik hem kon openen. Dat deed ik en ik kwam in een
lange gang, aan het eind waarvan weer
een deur was.
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Ik deed die deur open en kwam in
een andere zaal die veel leek op de
eerste zaal. Ook hiervan gaven de muren licht en op het plafond stond een
inscriptie die als volgt luidde: ‘Dit is de
Zaal van Begeerteloosheid’. In het
midden van de zaal stond weer een
beeld. Het was van dezelfde jongeman,
maar nu rechtopstaand uitgebeeld en
met de boog en pijlen in zijn ene hand.
De op een god gelijkende figuur stond
voor hem en hield zijn andere hand
vast in kameraadschap. Op de sokkel
stonden de volgende woorden: ‘Ik
werk, maar niet voor de vruchten’. Ik
keek de zaal rond, maar die was verder
helemaal leeg. Ik zocht naar een volgende deur, maar er was er geen – behalve dan de deur waardoor ik binnengekomen was. En nu merkte ik dat boven die deur, aan de binnenkant, de
volgende woorden geschreven stonden:
‘Als u begeerteloos gehandeld hebt, ga
dan hierdoor naar buiten’.
Ik deed de deur open en ging daardoor terug en weer door de lange gang
naar de eerste zaal, de Zaal van Onderscheidingsvermogen. Deze was precies zoals ik hem had achtergelaten. Er
waren twee deuren, één die leidde naar
het verlaten gebied buiten maar die
niet geopend kon worden, en één die
toegang gaf tot de gang die leidde naar
de Zaal van Begeerteloosheid. Met
een gevoel van stijgende paniek liep ik
weer terug, niet eenmaal maar vele
malen, waarbij ik heen en weer liep
door de gang die de Zaal van Onderscheidingsvermogen verbond met de
Zaal van Begeerteloosheid, waarbij ik
de uitgang zocht maar niet kon vinden.
Toen zag ik plotseling dat er halverwege de gang die de twee zalen verbond een paneel in de muur zat waarop de volgende woorden geschreven
stonden: ‘De trap, Gedrag, die u om100

hoog leidt’. Ik duwde tegen het paneel,
en het sprong gemakkelijk open, waardoor een stel gouden treden zichtbaar
werden die omhoog wentelden met zes
bordessen, steeds hoger. Ik begon de
trap te beklimmen en kwam eerst op
een bordes getiteld ‘Zelfbeheersing ten
aanzien van het Denkvermogen’. Vlak
daarboven was een tweede bordes genaamd ‘Zelfbeheersing in Handeling’.
Nog hoger kwam ik op een derde bordes getiteld ‘Verdraagzaamheid’ en
daarboven was een vierde, ‘Blijmoedigheid’ genaamd. Toen ik de trap verder
beklom, kwam ik op een vijfde bordes
genaamd ‘Eenpuntigheid’ en daarboven lag een zesde bordes, ‘Vertrouwen’
geheten, groot en ruim bovenaan de
trap.
Op dit bovenste en brede bordes
stond weer een beeld waarin ik dezelfde twee figuren herkende die ik beneden ook gezien had. Maar in dit beeld
boog de jongeman uit respect, of misschien verering, voor de andere op een
god gelijkende figuur. Uit die goddelijke vorm straalde een schitterend
licht, veel intenser dan het licht dat van
de muren afstraalde. Op de sokkel van
het beeld stonden de volgende woorden ‘Weet dat alles goed komt’. Op de
muren rondom dit bordes waren allerlei bloeiende bloemen en weelderig
groeiende bomen geschilderd, vol zingende vogels waarvan ik de melodie
bijna kon horen, zo echt leken zij. Tegenover de trap waarlangs ik het bordes bereikt had was een grote overwelfde doorgang zonder deur die in de
weg stond maar een duidelijke opening
maar een breed terras erachter. Boven
de poort, in heldere, stralende letters
van levend vuur stond één enkel
woord: ‘Liefde’.
Ik ging door die poort en bevond mij
op een groot, open terras, waaromheen
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dezelfde bloemen en bomen groeiden
die ik binnen afgebeeld had gezien, op
het bordes van ‘Vertrouwen’. In die
bomen nestelden dezelfde vogels die
op de geschilderde bomen binnen waren afgebeeld en hun melodieuze gekwinkeleer vervulde de lucht, niet in de
verbeelding maar in een echte vreugdesymfonie. Daarboven twinkelden de
heldere sterren, daar alle wolken weggewaaid waren. Midden aan de hemel
stond de helderste ster die ik ooit gezien had. Midden op het terras, daar
recht onder, stond een vierde beeld.
Het was een enkele figuur, die rechtop
stond, met de ogen op de hemel gericht. Maar ik kon niet zeggen wie het
was. Aanvankelijk leek het op de jongeman, daarna leek het op de goddelijke figuur. Het leek hen allebei te
zijn, alsof de twee samengesmolten
waren tot één enkel wezen. Op de sokkel van het beeld stonden de woorden:
‘Dit is de Weg: Dat bent u’.
Er leidden twee paden naar het
beeld, de ene genaamd ‘De weg van
schuldeloosheid’ en de andere genaamd ‘De weg van hulpvaardigheid’.
Achter het beeld smolten de twee pa-

den over het terras samen tot één pad
waarvan ik kon zien dat het rechtstreeks de berghelling op leidde. Dus
stak ik het terras over, eerst langs het
ene pad en toen langs het andere.
Toen ik het pad naderde, veranderde
het vogelgekwetter in woorden:
‘Wachtend het woord van de Meester,
Uitziend naar het Verborgen Licht,
Luisterend om Zijn bevelen op te vangen
In het dichtst van het gevecht;
Het kleinste door hem gegeven teken
ziende
Over de hoofden van het gewoel,
Zijn zachtste fluisteren horend
Boven het luidste zingen der aarde.’
Zonder aarzeling betrad ik het pad.
Op dat ogenblik vielen de eerste stralen van de ochtendzon schitterend over
de berg om het pad dat naar de top
leidde te verlichten. De duisternis verdween; een nieuwe dag was aangebroken.
Toen werd ik wakker.
Uit: The Theosophist, april 2004
Vertaling: A.M.I.

Inspiratie uit het verleden
George Sydney Arundale, 1934: ...deze oudere Broeders, de
oorspronkelijke stichters van de Theosofische Vereniging, zijn het
ware hart en het leven ervan; en alleen als we weloverwogen in de
allesomvattende cirkel van broederschap niet alleen hen insluiten die
na ons komen op het pad van evolutie, maar ook, en met alle respect,
Hen die ons zijn voorgegaan en die ons uitnodigen Hen te volgen, pas
dan maken we de cirkel compleet en drukken we het eerste doeleinde
ten volle en in ononderbroken werkelijkheid uit.
John Algeo
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De Geheime Leer
als spirituele praktijk
– Pablo Sender

H.P. Blavatsky’s (HPB) voornaamste
werk was De Geheime Leer (GL), die
volgens een van haar Meesters het
product was van de samenwerkende
drie: Mahatma M, HPB en Mahatma
KH. 1 Toen de GL geschreven werd,
was zij ernstig ziek en was haar leven
in gevaar. Maar de Meesters moeten
dit boek als zeer belangrijk hebben
beschouwd, want zij hielden haar in
leven terwijl zij pijn had en leed, om
deze nalatenschap aan de mensheid
door te kunnen geven.

Dit artikel komt ook als top-artikel op de website www.theosofie.nl
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In de oorspronkelijke vorm bestond de
GL uit twee dikke delen en toch zei
HPB dat ze een derde deel voorbereid
had en dat ze werkte aan een vierde.
Maar ze stierf voordat die delen uitkwamen. Zes jaar na haar overgaan gaf
haar leerling Annie Besant het derde
deel uit en alhoewel sommige mensen
volhielden dat het ging om een vervalsing, toont een later onderzoek door
Daniel H. Caldwell aan dat het meeste
materiaal inderdaad het echte door
HPB voorgenomen derde deel was. 2
Het beloofde vierde deel zou bijna helemaal gewijd zijn aan praktische
occulte leringen, maar de publicatie
hing volgens HPB helemaal af van hoe
Deel I en II ontvangen zouden worden
door de theosofen. Helaas is dit deel
nooit uitgegeven.
De GL wordt dikwijls gezien als een
theoretische samenvatting van metafysische en cryptische leringen. Of als
een ‘esoterische’ geschiedenis over het
ontstaan van het universum en de
mens. In die context kan het boek
bestudeerd worden als een uiteenzetTheosofia 108/3 · juni 2007

ting van enige essentiële feiten over de
kosmos, de mensheid en het universele
plan voor hun ontwikkeling volgens
bepaalde onveranderlijke wetten. Dit
concept heeft zijn eigen waarde, omdat
het voorziet in een diepe en veelomvattende kosmische visie op het bestaan. Omdat de studie van dit onderwerp echter gewoonlijk afgezwakt
wordt tot alleen maar een intellectuele
oefening met weinig invloed op ons
dagelijks leven, kan men zich afvragen
of een boek dat zo belangrijk werd gevonden door de Meesters en HPB niet
een grotere praktische betekenis moet
hebben. Inderdaad zegt Meester KH in
een brief aan A.O. Hume:
De waarheden en mysteries van het occultisme vormen inderdaad een geheel
dat van het hoogste geestelijk belang is
en even diepzinnig als praktisch voor de
wereld in het algemeen. Maar zij werden
u niet gegeven om de verwarde massa
theorieën en bespiegelingen in de wetenschappelijke wereld te vergroten, maar
om hun praktische betekenis voor de belangen van de mensheid.3
Daarom moeten de waarheden van
theosofie een werkelijke praktische
betekenis hebben voor de mensheid.
Het is onze plicht als leden van de TS
om de werkelijke diepte van de GL
(en van al de theosofische leringen) te
ontdekken, niet als een verzameling
van begrippen, maar als een transformerende kracht in onze levens.
Wegwijzers op het Pad
Volgens HPB heeft de GL verschillende sleutels ter verklaring: metafysisch,
astronomisch, fysiologisch, psychologisch en zo meer. Daarom zullen we nu
proberen deze leringen te overwegen
vanuit een psychologisch metafysisch
gezichtspunt zoals HPB zou zeggen, op
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zoek naar een uitleg die het toepassen
in ons spirituele leven mogelijk maakt.
Er wordt vermeld dat HPB in een
gesprek met een paar studenten gezegd heeft: ‘WAARHEID stijgt uit boven ideeën die we kunnen formuleren en
uitdrukken’4 en ‘Geen enkel beeld kan
ooit de WAARHEID vertegenwoordigen’
5
In een ander verband zei J. Krishnamurti (hierna JK) ook: ‘Het onbekende,
het grenzeloze kan niet door gedachte
(het denken) gevangen worden’ 6 Iedere
authentieke spirituele traditie of lering
zegt dat Waarheid ‘het gebied en het
bereik van gedachten (het denken) te
boven gaat’. Als dat zo is, hoe kan de
Waarheid dan gerealiseerd worden?
Misschien komt deze vraag op, omdat
we gewoon zijn naar gedachten te
kijken als naar ons enige instrument,
ofschoon dat volgens de theosofische
leringen niet zo is. HPB schreef:
Het ONEINDIGE kan niet gekend
worden door ons verstand dat alleen
maar onderscheid kan maken en bepalen, maar we kunnen wel gewaar zijn
van achterliggende abstracte ideeën
dankzij het vermogen dat ons verstand te
boven gaat – intuïtie of het spirituele instinct. 7
De tekst refereert aan boeddhi of
geestelijke intuïtie wat, het vermogen
is dat we nodig hebben om Waarheid
te kunnen waarnemen. Als de moderne presentatie van theosofie als doeleinde heeft om ons naar dit doel te
leiden, moet het ons voorzien van de
middelen die ons helpen dit ‘latente
vermogen in de mens’ werkzaam te
maken, waardoor spirituele werkelijkheden ingezien kunnen worden.
Zo ontkende Mme Blavatsky dat de
werkelijke waarde van de GL het leveren van een totaal filosofisch verslag
van het bestaan is en zij adviseerde:
‘Neem de GL ter hand zonder enige
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hoop te koesteren de definitieve Waarheid van het bestaan van haar te vernemen of zonder enig ander idee dan maar
te zien in hoeverre zij kan leiden IN DE
RICHTING van de Waarheid 8. Ze zei
dat het boek ‘een middel is om het denken te oefenen en te ontwikkelen zoals
het nooit door andere studies ontwikkeld
is’ 9 en de juiste manier om dat te doen
is dat ‘wat de Indiërs Jñana Yoga noemen’. 10
Daarom is de informatie die in de
GL gegeven wordt niet een doel op
zichzelf, maar een middel. Zoals JK
zei: ‘het woord is niet het ding’ en dit
boek werd juist geschreven om ‘hem
(de student) te voorzien van wegwijzers
op dat pad.’ 11 Als de student goed
werkt met de GL kan het hem voorbij
de mentale processen leiden, waar het
licht van geestelijke intuïtie kan schijnen. Dat is het waar HPB naar verwijst
in de Proloog toen zij schreef: ‘Men
moet dan ook bedenken dat al deze stanza’s zich eerder richten tot de innerlijke
vermogens dan tot het gewone begripsvermogen van het fysieke brein’. 12

Als de student goed werkt met de
GL kan het hem voorbij de mentale
processen leiden, waar het licht van
geestelijke intuïtie kan schijnen.
Het is belangrijk om het begrip
‘leren’ voor ogen te houden als men
bezig is met theosofische studie. Momenteel zijn we geneigd om naar ‘leren’ te kijken als naar het opnemen
van nieuwe informatie die van buitenaf
wordt aangereikt. Daarom denken we
dat we theosofie kennen, omdat we
begrippen uit verschillende boeken
verzameld en onthouden hebben.
Maar deze kennis raakt alleen de op104

pervlakte van ons wezen; en daarom is
er een hiaat tussen theorie en praktijk.
Het ware leren komt van binnenuit,
zoals Plato aangaf, en de Stanza’s proberen deze innerlijke kennis wakker te
maken, wat misschien datgene is wat
wel ‘de archetypen in ons dieperliggende denken’ genoemd wordt. Deze
kennis omvat veel meer en heeft een
transformerende invloed op ons.
Het ontwaken van spirituele
waarneming
We zouden ernstig moeten onderzoeken wat de basis is voor het ontwaken
van onze spirituele waarneming. We
zeiden al dat het alleen maar onthouden van de informatie die de GL geeft
niet genoeg is en we moeten niet denken dat geestelijk inzicht op een of andere duistere manier zal ontwaken
door alleen maar te lezen. Dit ‘dieper
liggende denkvermogen’ te bereiken is
niet zo eenvoudig en er zijn meerdere
factoren bij betrokken, zo geeft de
theosofische literatuur aan.
HPB zei dat intuïtie opkomt in ‘een
toestand waarin men ophoudt het geconditioneerde en persoonlijke “IK” te
zijn en men één wordt met het AL’13 Dit
is ook de kern van de leringen van JK,
omdat hij eerst en vooral geïnteresseerd was om ons te helpen bij het
transcenderen van de gehele werkzaamheid van ons hersenbewustzijn
(kama-manas). In een van zijn dialogen met Dr. David Bohm maakt hij
een onderscheid tussen het denkvermogen (the mind) dat universeel en
ongeconditioneerd is en het verstand
(the brain) dat beperkt is. En hij zegt
dat het verstand de basis is van het
zelf, terwijl het denkvermogen de bron
is van de hoogste vorm van intelligentie. Maar dan komt de volgende vraag
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naar boven: hoe kan dat denkvermogen handelen door het verstand? Volgens JK is dat alleen mogelijk als er
geen besef is van afgescheidenheid.
DB (David Bohm): ‘U gebruikt het
woord denkvermogen, niet “mijn” denkvermogen’.
JK: ‘Het denkvermogen is niet “mijn
denkvermogen”’.
DB: ‘Het is universeel en algemeen.’
JK: ‘Ja ...’
DB: ‘Dat zou dan eigenlijk inhouden
dat, voor zo ver iemand zichzelf ervaart
als een afgescheiden wezen, hij dan erg
weinig contact heeft met het
denkvermogen.’
JK: ‘Heel juist. Dat is wat we zeiden.’14
Dus zowel HPB als JK stelde de
noodzakelijkheid van het achterlaten
van het ‘zelf’ als een grondvoorwaarde
voor het ontwaken van intuïtie. Het is
duidelijk dat dit doorbreken van dat
besef van afgescheidenheid niet iets is
dat bereikt kan worden door eenmalig
actie te ondernemen. Al de verschillende aspecten van ons leven moeten op
dit doel gericht worden. We zullen ons
nu concentreren op hoe de GL ons
hierbij kan helpen.
Het eerste grondbeginsel
De grondbeginselen in de Proloog van
de GL bevatten verklaringen over de
essentiële aard van de kosmos en tegelijkertijd van de mensheid die een
spiegel is van het universum. Zoals
HPB schreef:
Zoals boven zo is het ook beneden, zoals in de hemel zo ook op aarde; en de
mens – microkosmos en het verkleinde
beeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van
haar manier van werken. 15
Daarom kan de juiste studie van kosmische processen, gezien vanuit een
esoterisch standpunt, op meerdere
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manieren een directe uitwerking op
ons hebben. We zullen nu proberen
deze grondbeginselen te onderzoeken,
niet in hun volle lengte of in al hun
bijbetekenissen maar door bepaalde
aspecten te belichten die bruikbaar zijn
voor een psychologische metafysische
verklaring.
Het eerste grondbeginsel stelt vast
dat er een ‘ondergrond’ is waarop en
waardoor de kosmos gemanifesteerd
wordt. Het is:
Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk BEGINSEL,
waarover elke speculatie onmogelijk is
omdat het het menselijk begripsvermogen te boven gaat en door menselijke
uitdrukkingen of vergelijkingen alleen
maar kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en bereik van het denken –
met de woorden van de Mandukya
(Upanisad) ‘ondenkbaar en onuitsprekelijk’. 16
Het lijkt op het eerste gezicht onzinnig om iets te leren waarover al het
denken of speculeren onmogelijk is;
daarom zeggen sommigen dat het nutteloos is om dat absolute grondbeginsel te bestuderen, ook al is het een
grondbeginsel van theosofische leringen. Ook zijn er mensen die met dit
onderwerp proberen om te gaan door
het te verzwakken tot alleen maar een
filosofische stelling over die oorspronkelijke Eenheid waarin illusionaire
veelheid plaatsvindt. Maar als je er
rekening mee houdt dat veel pagina’s
in de GL gewijd zijn aan deze Absolute
Werkelijkheid moet er toch een andere
reden zijn om over dit ‘ondenkbare en
onuitspreekbare’ grondbeginsel te
schrijven.
Dit eerste grondbeginsel en Stanza I
in het eerste deel van de GL verwijzen
naar de ongemanifesteerde staat van
het universum waar alleen maar onein105

dige ruimte en eeuwigheid zijn, in een
absolute staat. Volgens HPB kan ware
meditatie op dit begrip (niet alleen
maar intellectuele studie) een belangrijk effect hebben op het denkvermogen. Zij raadde dit thema aan als de
juiste basis voor het gebruik van haar
meditatiediagram toen ze zei:’Stel u
eerst EENHEID voor door uitbreiding in
Ruimte en oneindig in Tijd’ 17 Deze
opmerking zegt dat we het denkvermogen moeten uitbreiden, maar waarom?
Dit is nodig om de geconcentreerdheid
op het zelf op te geven en het besef
van tijd te verliezen. Zoals JK herhaaldelijk zei ‘Het besef van tijd is gebaseerd
op gedachte’ en we ervaren dat in die
staat van universaliteit en eeuwigheid
het denken stil en rustig wordt zonder
beelden om mee te werken. Verderop
in haar diagram zegt HPB dat de normale staat van ons bewustzijn gevormd
moet worden door ‘het door de verbeeldingskracht voortdurend aanwezig zijn in
alle Ruimte en Tijd’. Dit kan lijken op
alleen maar fantasie, maar het diagram
geeft aan dat er door dit te doen een
verandering wordt voortgebracht in het
bewustzijn:
Hieruit ontstaat een onderlaag van
herinnering die blijft bestaan bij waken
en slapen. De uiting ervan is moed. Door
de herinnering aan universaliteit verdwijnt alle vrees tijdens gevaren en beproevingen van het leven.
Deze laatste vaststelling is erg duidelijk omdat we als we in onszelf kijken
zullen zien dat angst ontstaat uit het
gevoel van afgescheidenheid, door de
identificatie van ons bewustzijn met dit
sterfelijke kleine zelf. Een dergelijke
oefening helpt ons het bewustzijn uit te
breiden. We vinden een gelijkwaardige
opmerking in Licht op het Pad: Leef
niet in het nu en evenmin in de toekomst
maar in het eeuwige. Dit reusachtige on106

kruid kan daar niet bloeien; deze smet
op het bestaan wordt uitgewist door de
atmosfeer zelf van de eeuwige gedachte.18
Dus het vestigen van ons bewustzijn
in een staat van universaliteit en eeuwigheid (wat heel anders is dan het
praten erover) helpt ons het zelf achter
te laten en dan is er een mogelijkheid
om met het ongeconditioneerde in
relatie te komen. Laten we er vanuit
een andere hoek naar kijken zoals in
de dialoog tussen JK en Dr. Bohm die
hierboven werd aangehaald:
DB: ‘Wat is de aard van het denkvermogen? Ligt het denkvermogen in het
lichaam of in het brein?’
JK: ‘Nee het heeft niets te maken met
het lichaam of het brein.’
DB: ‘Heeft het te maken met ruimte of
tijd?’
JK: ‘Ruimte – nou wacht eens even!
Het heeft te maken met ruimte en stilte...’
DB: ‘Nu zou ik in willen gaan op de
vraag hoe zij contact maken.’
JK: ‘Ah! Contact tussen het denkvermogen en het brein kan alleen ontstaan
als het brein stil is...’
DB: ‘En kan men zien dat, als het
brein stil is, het kan luisteren naar iets
diepers?’
JK: ‘Dat is juist. Dan, als het stil is, is
het verwant aan het denkvermogen. Dan
kan het denkvermogen functioneren
door het brein.’ 19
Daarom kan de juiste meditatie op
het eerste grondbeginsel, dat een
Werkelijkheid aangeeft die gedachte
overstijgt, ons leiden naar een conditie
van stilte en vrede waar het zelf niet is,
waar geestelijke intuïtie kan opkomen.
Het tweede grondbeginsel
We weten echter niet hoe we in de
bovenbesproken richting verder kunnen gaan, omdat we leven temidden
van een rusteloos denken. Het tweede
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grondbeginsel geeft ons een sleutel.
Het verklaart: ‘De eeuwigheid van het
Heelal in toto als een grenzeloos gebied
dat periodiek “het toneel is van talloze
Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen”.’
Macrokosmisch bekeken is het Heelal in toto (de Ruimte) eeuwig en grenzeloos, maar periodiek is het een onophoudelijke beweging van manifestatie en ontbinding die plaats vindt in
die onveranderlijke Ruimte. De ‘talloze
heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen’ in de macrokosmos komen in de microkosmos
overeen met onze gevoelens, gedachten, herinneringen en zo meer, die
steeds weer oprijzen en tot een einde
komen. Om de volgorde van deze twee
grondbeginselen te begrijpen moeten
we eerst voor zover mogelijk een ‘ongeconditioneerde’ waarneming hebben
en daarna de innerlijke conditionering
aanpakken. Deze volgorde is nauw
verbonden met het meditatiediagram
dat hierboven genoemd wordt, waarin
HPB zegt dat we na de ideevorming
van Eenheid moeten mediteren op
onze staten van bewustzijn. Waarom
worden we daartoe aangespoord? Het
zou kunnen dat het een manier is om
te mediteren ‘over het eigen lager zelf in
het licht van de innerlijke goddelijke
mens’ 20 en niet alleen maar als een
intellectuele analyse door het geconditioneerde denken. Dan kijken we
naar onze normale gang van zaken
vanuit de hoogste staat die we kunnen
bereiken. Dit lijkt ook op JK’s antwoord op een vraag. Toen hem gevraagd werd hoe wij een brug kunnen
bouwen tussen onze geconditioneerde
staat en ‘Dat wat ongeconditioneerd is’
antwoordde hij dat dat onmogelijk is.
De brug moet gebouwd worden van
Dat naar dit. Dit betekent natuurlijk
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niet dat we onszelf moeten misleiden
en voor waar moeten aannemen dat de
denker verschilt van de conditionering.
Het (lagere) denken, het zelf, is de
conditionering. Maar het (stille) vermogen om gewaar te zijn is niet onvermijdelijk beperkt tot het hersenbewustzijn, tot het zelf. Dus wat hier gevraagd
wordt is dat het waarnemingsvermogen
zich losmaakt van het egobewustzijn en
van de identificatie met de psychologische processen, en dat wordt gedaan
door het besef van ‘de ruimte te zijn’.
Als we dit nader onderzoeken ondergaat ieder van ons onophoudelijke
opwellingen van gewaarwordingen, gevoelens, gedachten, herinneringen, verwachtingen en verlangens die elkaar
opvolgen. En hoewel niets in die opwellingen blijvend is, verbinden wij er
op een bepaalde manier een besef van
een afzonderlijke identiteit aan: ‘de
denker’ die alles overkomt. Maar we
realiseren ons niet dat al deze processen werktuigelijk plaatsvinden: er is
‘iets’ in ons dat denkt of voelt als reactie op externe of interne prikkelingen
of met andere woorden: deze processen zijn alleen maar de werkzaamheden van de skandha’s. 21 Omdat we ons
echter identificeren met die interne
opwellingen zeggen we ‘ik ben hem of
haar die denkt of voelt’. Deze waarneming is echter onjuist, want er bestaat
geen denker als een afgescheiden entiteit. Als we in stilte observeren kunnen we ons realiseren dat er alleen
maar verschillende gedachten zijn die
allemaal de rol van ‘denker’ aannemen
als ze actief zijn, terwijl herinnering al
de voorbijkomende gedachten met elkaar verbindt en zo een besef van continuïteit veroorzaakt. Maar wat is dan
blijvend? Zoals al eerder aangegeven is
dat ‘de ruimte’. Dat betekent dat we, in
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de poging om het bewustzijn te verheffen van het tijdelijke naar het eeuwige,
onszelf moeten identificeren met de
(innerlijke) onveranderlijke ruimte
waarin de psychologische processen
plaatsvinden met dat wat alle opwellingen omvat en niet met de opwellingen zelf. Zoals Sri Sankaracharya zei:
Ruimte wordt niet aangetast door de
lucht van wijn als het in contact komt
met de kruik en op dezelfde manier
wordt iemands ware aard niet aangetast
door het contact met de dingen waarmee
men zichzelf identificeert. 22
Men zou bewust moeten worden van
zichzelf als ondeelbaar en perfect zoals
ruimte zelf is, wanneer men vrij is van
identificatie met zulke dingen als het
lichaam, de zintuigen, de functies, het
denken en het moeten handelen, wat
allemaal de producten zijn van
iemands eigen onwetendheid. 23
Deze verwijzing is geen abstractie of
verbeelding die door gedachten wordt
voortgebracht. Als men werkelijk heel
rustig de innerlijke beweging gadeslaat
en het besef van het ‘ik’ voor een tijdje
verliest, ontstaat er een gevoel van echt
deel uit te maken van de ruimte die
alle psychologische processen omvat.
En deze staat kan gezien worden als
een staat van zuiver ‘Zelf Bestaan’,
omdat er geen gewaarwording is van
’ik ben dit of dat’, maar van een staat
van zuiver ‘Zijn’, eenvoudig een besef
van identiteit zonder enige grenzen.
En er is iets interessants in dit proces: we beginnen door te proberen
onszelf in de staat van ruimte te brengen en getuige te zijn van alles dat binnen in ons gebeurt en we eindigen in
de staat van stille en rustige pure ruimte. Dit lijkt op de beroemde uitspraken
van JK: ‘De eerste stap is de laatste stap’
of ’Vrijheid( van conditioneringen) moet
in het eerste begin plaats vinden’. In de
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klassieke theosofische literatuur vinden we gelijkwaardige begrippen als er
gezegd wordt dat het pad (de middelen) en het doel in wezen één en hetzelfde zijn.
Het derde grondbeginsel
Tenslotte geeft het derde grondbeginsel ons een hint over de juiste houding
bij dagelijkse ervaringen. Het verklaart:
De fundamentele gelijkheid van alle
zielen met de Universele Overziel, die zelf
een aspect is van de Onbekende Wortel;
en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel – een vonk van eerstgenoemde –
door de cyclus van incarnatie (of ‘noodzakelijkheid’) in overeenstemming met
de cyclische en karmische wet gedurende
het hele tijdperk...[om te kunnen komen
tot] een onafhankelijk (bewust) bestaan.
Dit grondbeginsel bevestigt dat we
met ons bewustzijn in wezen de Universele Overziel zijn en dat is het universele denkvermogen. Maar we moeten leven door die afzonderlijke voertuigen ( het fysieke, emotionele en
mentale voertuig) die dat universele
bewustzijn inperken om een zuiver
zelfbewust bestaan te kunnen verwerven. Daarom kunnen we niet weigeren
om door al die levenservaringen te
gaan, ongeacht of ze aangenaam, pijnlijk of neutraal zijn. Deze ervaringen
kunnen echter niet veel effect hebben
als we er niet doorheen gaan vanuit
een bepaalde houding. De Stem van de
Stilte zegt: De zaden van wijsheid kunnen niet kiemen en groeien in een bedompte ruimte. Om te kunnen leven en
ervaring op te doen, heeft het denken
breedte en diepte nodig en aanwijzingen
om het op te trekken tot de Diamantziel. Zoek deze aanwijzingen niet in het
rijk van Maya, maar stijg boven begoochelingen uit, zoek het eeuwige en het
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onveranderlijke SAT (de ene eeuwige en
absolute Werkelijkheid en Waarheid, al
de rest is illusie), wantrouw alle bedrieglijke ingevingen van de verbeelding. 24
De mensheid verandert heel langzaam. Als we in leven zijn ondergaan
we het leven niet optimaal. We handelen meestal werktuigelijk, ondoordacht
en daarbij identificeren we onszelf ook
nog met de persoonlijkheid als we kiezen voor plezierige ervaringen en
pijnlijke zaken afwijzen. Daarom leren
we er maar weinig van. Maar ‘om te
leven en ervaringen te oogsten’ heeft
ons denken ‘breedte en diepte’ nodig.
Dat wil zeggen dat het open moet zijn,
gevoelig, leeg, niet bezig met al de psychologische processen en reacties. Het
zou eerder een getuige moeten zijn en
dat is alleen mogelijk als ons bewustzijn niet verward wordt met het domein van maya ‘en mooie valse voorstellen hoort’. Het denken kan dan
gericht zijn op ‘het eeuwige en onveranderlijke SAT ’ de onveranderlijke
ruimte of het ZIJN, zoals we het hierboven bespraken. Op die manier kunnen de grondbeginselen gezien worden
als een spirituele praktijk en ons tonen
wat voor een houding we zouden
moeten hebben terwijl we onze dagelijkse levens leven om werkelijk ‘ervaring te oogsten’.
Zij die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zullen het nuttig vinden om
HPB’s meditatiediagram te raadplegen, dat verdere suggesties geeft om
deze praktijk toe te passen.
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Hieruit ontstaat een onderlaag
van herinnering, die blijft
bestaan bij waken en slapen.
De uiting ervan is moed.
Door de herinnering aan
universaliteit verdwijnt alle
vrees tijdens de gevaren en
beproevingen van het leven.

Stel u voor, middels uw
verbeeldingkracht,
voortdurend aanwezig te
zijn in alle Ruimte en Tijd.

Evenwicht en voortdurende kalmte.
Groter gemak bij het beoefenen
van de “deugden”; deze zijn
inderdaad de vrucht van wijsheid.
Immers welwillendheid, sympathie,
rechtvaardigheid, enz. ontstaan uit de
intuïtieve vereenzelviging van het
individu met anderen, ofschoon
onbewust voor de persoonlijkheid.

Een voortdurend pogen om een
geestesgesteldheid te bereiken
tegenover alles, die noch liefde,
noch haat, noch onverschilligheid is.
Verschillend in uiterlijke
handelwijze tegenover ieder,
omdat in ieder het vermogen verschilt.
Innerlijk dezelfde tegenover allen.

VERWERVINGEN
(Wat moet worden verkregen)

Kritiek zonder lof of blaam.

Het inzicht van beperking
alléén in alle levende wezens.

Gedicteerd door H.P. Blavatsky aan E.T. Sturdy, in Londen, 1887/1888.
Stel U eerst EENHEID voor door uitbreiding in Ruimte en Oneindig in Tijd.
(Hetzij met of zonder U te vereenzelvigen.)
Mediteer dan logisch en systematisch hierover in verband met de bewustzijnstoestanden.
Dan dient de normale bewustzijnstoestand gevormd te worden door:

Meditatie - Diagram
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Resultaat:
Afwezigheid van toorn
en vooringenomenheid
(deze zijn vervangen
door oordeel).

Zinloze verlangens,
verwachtingen.
Droevige herinneringen;
gebroken zijn door smart.

hebzucht
zelfzucht
eerzucht

Bezittingen.

ijdelheid
wroeging

Persoonlijkheid.

vraatzucht
wellust enz.

Gewaarwordingen.

ALGEMENE OPMERKING: Al de hartstochten en deugden zijn nauw aan elkaar verbonden.
Het diagram geeft slechts algemene aanwijzingen.

NOOT: Deze verzakingen worden veroorzaakt doordat men voortdurend zonder zich te bedriegen*
zich voorstelt “ik ben zonder …”; de erkenning, dat zij de oorzaak van gebondenheid,
onwetendheid en strijd zijn.
”Verzaking” wordt vervolmaakt door de meditatie: “ik ben zonder attributen”.
*) Er is geen kans op zelfbedrog, wanneer de persoonlijkheid geheel vergeten wordt.

Het onderscheid,
tussen vriend
en vijand.

Scheidingen en ontmoetingen;
gebondenheid aan plaats,
tijd en vorm.

VERZAKINGEN
(Wat men moet afleggen)
Consequent weigeren in de gedachten de realiteit te erkennen van:

NOOT: Verwerving wordt volmaakt in de idee: “Ik ben alle Ruimte en Tijd”.
Verder dat dit … (kan men niet zo spreken).

Het boeddhistische
vredesvisioen
– Glenn H. Mullin

Tijdens het leven van de Boeddha
leefde er eens een moordenaar genaamd Angulimala, of ‘Duimenketting’. Hij was bekend onder deze
naam omdat hij van elk van zijn
slachtoffers een duim afnam, die hij
aan een touw om zijn hals droeg.
De Boeddha hoorde van Angulimala
en besloot te trachten hem tot het
vredespad te brengen. In die tijd
waren er geruchten dat Angulimala
bijna duizend mensen beroofd en
gedood had en dat zijn ketting gemaakt was van 999 mensenduimen.

Glenn Mullin (Ngakpa
Maitri Zopa) is een internationaal befaamde Tibetoloog, auteur en leraar
tantrische boeddhistische
meditatie. Hij is de schrijver van meer dan twintig
boeken over het Tibetaans
boeddhisme, waaronder
Mystical Verses of a Mad
Dalai Lama (Quest Books,
1994). Dit artikel is een
herdruk uit de American
Theosophist van mei 1987.
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Om Angulimala persoonlijk te ontmoeten ging de Boeddha alleen te voet
op weg door het woud waar men zei
dat de moordenaar zich schuil hield.
Angulimala zag de Boeddha aankomen. Hij sprong achter de Boeddha
tevoorschijn met zijn knots in de hand
en trachtte ermee te slaan. Maar de
Boeddha had dit verwacht en weerde
de klap handig af. De aanval ging lange
tijd door, maar de Boeddha bleef onversaagd, zijn ogen gericht op zijn aanvaller terwijl hij steeds buiten bereik
bleef.
Uiteindelijk raakte Angulimala zo
vermoeid dat hij op de grond viel. De
Boeddha ging naast hem zitten, legde
zijn arm liefdevol om zijn schouder en
sprak hem troostend toe. De ontredderde misdadiger begon hevig te huilen, want nooit tevoren had iemand
hem zoveel liefde of vergevingsgezindheid betoond. Zij zaten zo verscheidene uren bijeen, waarbij Angulimala’s
lichaam schudde van onbeheersbaar
snikken.
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Deze ervaring van mededogen bracht
een complete transformatie teweeg bij
Angulimala. Hij vroeg de Boeddha
hem tot monnik te wijden en toe te
staan dat hij in de Sanghagemeenschap
ging wonen. De Boeddha stemde hierin toe. Angulimala nam de gewoonte
aan om meditatie en purificatie van het
zelf te praktiseren en uiteindelijk werd
hij heilig verklaard.
Eén van de populairste Tibetaanse
volkshelden is de elfde-eeuwse yogi
Milarepa. Er worden talloze episoden
uit zijn leven aangehaald als bewijs
voor de macht van de liefde.
Op een dag waren een jager en zijn
hond op hertenjacht. Bij een poging te
ontkomen kwam het hert terecht in het
weiland waar Milarepa zat te mediteren. Terwijl hij zijn diepe kalmte en
zijn aura van vriendelijkheid bewaarde,
kwam het uitgeputte dier naast hem
liggen in de hoop bescherming te vinden. Enkele ogenblikken later verscheen de jachthond ten tonele en ook
hij ging naast Milarepa liggen.
Tenslotte arriveerde de jager. Aanvankelijk was hij vastbesloten zijn
prooi te doden, maar na een tijdje in
Milarepa’s aanwezigheid werd hij zo
ontroerd door de heiligheid van de
wijze dat hij de wrede gewoonte van
het doden van wilde dieren afzwoer.
Hij smeekte aanvaard te worden als
discipel en uiteindelijk werd hij zelf
later een beroemde yogi.
Een andere populaire boeddhistische
figuur is de derde Dalai Lama, die in
de zestiende eeuw leefde. Zelfs toen
hij nog een jonge man was, had de
roem van zijn geleerdheid en heiligheid zich door heel Azië verspreid. Het
nieuws van zijn grootheid bereikte de
Altan Khan, de krijgsheer en opperbevelhebber van de verschrikkelijke
Tumed Mongolen. Altan werd geïntriTheosofia 108/3 · juni 2007

geerd door hetgeen hij gehoord had
over deze wonderbaarlijke leraar en
nodigde hem uit de bevolking van
Mongolië te komen onderrichten. De
derde Dalai Lama arriveerde in 1578.
Zijn wijsheid, mededogen en aanwezigheid maakte indruk op de grote
Khan, die zijn volk vroeg zich af te
keren van het pad van oorlog en haat
en in plaats daarvan het pad van vreedzaam samenleven te bewandelen. Deze
bijzondere gebeurtenis markeerde het
einde van de eeuw van terreur die de
Mongolen op hun buurlanden hadden
uitgeoefend, van Korea en Japan in het
oosten tot Europa in het westen. Vanaf
die tijd hebben de Mongolen gehoor
gegeven aan het spirituele erfgoed dat
de derde Dalai Lama voor hen bereid
had.
Het cultiveren van een vreedzaam
denkvermogen
De intentie achter al dit soort boeddhistische anekdotes is aan te geven
dat vrede in onze omgeving niet teweeggebracht wordt door de buitenwereld buiten te sluiten, maar door ons
eigen denkvermogen het zwijgen op te
leggen. Simpel gezegd begint de ultieme bijdrage die een individu kan geven
aan de zaak van vrede en harmonie bij
hemzelf. Als ik vredelievender, liefdevoller en heiliger kan worden, zorgt dit
er onmiddellijk voor dat deze eigenschappen zich in mijn directe omgeving
verspreiden. Het resultaat is een kettingreactie die steeds verder uitwaaiert.
Ook omgekeerd, als ik geen vredige,
liefhebbende en mededogende natuur
in mijzelf ontwikkel, dan kan ik niet
echt bijdragen tot vrede in de maatschappij als geheel. Ongeacht wat mijn
publiekelijk gedane uitspraken of fysieke acties ook zijn, zolang mijn eigen
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karakter gewelddadig en intolerant
blijft heeft niets wat ik doe in naam
van de vrede enige zin.

In de loop van de miljarden vorige
levens bestaat er geen levend wezen
met wie wij niet op enig tijdstip een
vriendschappelijke relatie hebben
gehad en die ons niet te eniger tijd
vriendschap betoond heeft.
In de diverse boeddhistische tradities
zijn talloze technieken bewaard en ontwikkeld die als doel hebben het ontwikkelen van een vredig en liefdevol
denkvermogen. Een belangrijk schrijver over dit onderwerp in het klassieke
India was Shantideva, wiens achtste-eeuwse werk Een gids tot de weg van de
Bodhisattva, of Bodhisattva-charyaavatara even populair is bij de huidige
boeddhistische leraren als ten tijde van
zijn ontstaan zo’n twaalfhonderd jaar
geleden.
In deze tekst geeft Shantideva als
commentaar “Het is onmogelijk om de
hele wereld met leer te bedekken, maar
door onze voeten met sandalen te bedekken wordt hetzelfde effect gecreëerd.
Evenzo is het onmogelijk deze wereld tot
harmonie te brengen door alle bestaande
schadelijke wezens te vernietigen; maar
door ons denkvermogen te bedekken met
de vriendelijkheid van liefdevol geduld
wordt de hele wereld met harmonie vervuld.”
Vanuit het Mahayana-standpunt
moeten wij niet alleen deze bijdrage
leveren aan de wereldharmonie omdat
het verstandig en begerenswaardig is
voor ons persoonlijk, maar ook omdat
het onze geestelijke plicht is.
Dit thema wordt benaderd vanuit
een aantal verschillende invalshoeken.
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Ook al is de wereld misschien een
enigszins harde omgeving, toch danken
wij er in de eerste plaats ons eigen bestaan aan. Iemand anders deed ons het
levenslicht zien; het eten dat wij eten
wordt verbouwd en tot ons gebracht
door de vriendelijkheid van anderen;
de kleren die wij dragen om ons tegen
de elementen te beschermen komen
tot ons door de vriendelijkheid van
anderen; en de huizen waarin we wonen en de materialen waarvan ze gemaakt zijn behelzen de dienstverlening
van anderen. Men kan beweren dat
deze diensten niet noodzakelijkerwijs
verricht worden door een bewuste
daad van vriendelijkheid; het boeddhistische antwoord is dat een onbewuste vriendendienst toch gewaardeerd moet worden vanwege alle voordelen die deze ons geboden heeft.
Nadere beschouwing betreft onze
verantwoordelijkheid vanuit het standpunt van reïncarnatie. Nu wordt gesteld dat, ofschoon ieder één-wereldsysteem zijn begin en einde heeft, het
bestaan zelf geen begin kent. Daardoor
hebben wij talloze vorige levens gehad.
Bovendien zijn onze relaties met anderen niet constant; zij die vreemden
of zelfs vijanden zijn in dit leven kunnen heel wel vrienden, familie en zelfs
ouders voor ons geweest zijn in enig
vorig leven. In de loop van de miljarden vorige levens bestaat er geen levend wezen met wie wij niet op enig
tijdstip een vriendschappelijke relatie
hebben gehad en die ons niet te eniger
tijd vriendschap betoond heeft. Dientengevolge is er geen levend wezen aan
wie wij niet een vriendendienst verschuldigd zijn.
Bovendien willen alle wezens, of zij
zich daar nu wel of niet van bewust
zijn, bemind worden en vriendschap
ontvangen. Alleen door de kracht van
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begoocheling handelt iemand wreed en
onaangenaam. Schade berokkenende
wezens worden als het ware gedreven
door de innerlijke verblindende krachten van de drie meest fundamentele
begoochelingen: gehechtheid, haat en
onwetendheid. Deze krachten beheersen hun leven en daardoor voelen zij
zich machteloos.
Het is onze verantwoordelijkheid
kalm te blijven bij tegenspoed, vriendelijk tegenover onheusheid. Wij moeten
eerder trachten hun waanideeën te
ontkrachten dan ze verder te intensiveren.
Shantideva geeft een voorbeeld,
“Waarom zou u, als iemand u aanvalt
met een stok, boos worden op de persoon
terwijl het in feite de stok is die u pijn
doet? Als u beweert dat het de persoon is
die de stok hanteert, bedenk dan dat de
persoon op zijn beurt door begoocheling
wordt gedreven. Dus is de echte vijand
alleen maar begoocheling en dus de enige die vernietigd moet worden… Hoe
wordt er een eind gemaakt aan begoocheling in deze wereld? Alleen door deze
eerst te elimineren uit onze eigen gedachtegang.”
Vanuit boeddhistisch perspectief gezien is de ultieme oplossing voor de
wereldproblemen niets meer of minder
dan onze eigen verlichting. Juist dit –
de wens volledige verlichting te bereiken om bij te dragen tot het welzijn
van de wereld – vormt de basis van het
Boddhisattva-pad.
Het belang van het denkvermogen en
de houdingen die het aanneemt wordt
voortdurend benadrukt in de boeddhistische traditie. Shantideva schrijft,
“Wat is vrijgevigheid? Het is niet de handeling van het geven, noch van het verdrijven van armoede; anders zou er, daar
de alwetende wezens uit het verleden de
volmaaktheid van vrijgevigheid bereikt
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hebben, geen armoede meer op aarde
bestaan. De volmaaktheid van vrijgevigheid is het bezit van een vrijgevig denkvermogen, een houding die met anderen
wil delen en hen afgescheiden wil zien
van behoeftigheid.”
De Boeddha zei eens: “Het denkvermogen is als een paard; het lichaam en
de spraak zijn als een wagen. Waar het
paard ook gaat zal de wagen vanzelf volgen.”
Door een vredig denkvermogen te
kweken, begiftigd met liefde, vriendschap en mededogen, wordt elke daad
van ons lichaam en onze spraak aldus
een bijdrage aan vrede.
Zes oorzaken en één gevolg
Eén van de voornaamste meditatietechnieken die gebruikt wordt om dit
type houding te kweken staat bekend
als ‘de zes oorzaken en één gevolg’,
een methode die door Meester
Boeddha bekendgemaakt werd rond
de derde eeuw en die later geperfectioneerd werd door Shantideva. De
methode kreeg deze naam omdat de
zes causale meditatieve stappen het
denkvermogen voorbereiden op de
ervaring van de resulterende Bodhisattva-aspiratie.
Deze meditatie begint met de inleiding van het ontwikkelen van een gevoel
van gelijkmoedigheid tegenover alle
wezens. Men denkt over de drie typen
levende wezens, diegenen die ons
geluk of plezier gebracht hebben
(“vrienden”), diegenen die ons moeilijkheden of lijden gebracht hebben
(“vijanden”) en diegenen die geen van
beide gedaan hebben (“vreemden”).
Dan overdenkt men hoe zelfs in dit
leven vrienden vijanden worden of
vreemden, enzovoort, en dat in de loop
van onze stroom van miljoenen levens
onze relatie met anderen voortdurend
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verandert. Daarom moeten vrienden,
vijanden en vreemden allen met evenveel respect behandeld worden.
Deze inleiding – die van het ontwikkelen van een gevoel van gelijkmoedigheid ten opzichte van anderen – is
een heel nuttige dagelijkse oefening. In
termen van het genereren van een
denkvermogen van vrede en harmonie
is het een onmisbare stap, wel vergeleken met het voorbereiden van de akker
waarin men de zaadjes van een verlichte houding zaait. Wanneer dit een vaste
dagelijkse gewoonte geworden is, kan
men doorgaan met de feitelijke ‘zes
oorzaken en één gevolg’.

Liefde is onze enige hoop,
ons enige gereedschap voor vrede.
De eerste van de zes oorzaken is te
overdenken hoe in één van onze miljarden vorige levens ieder levend wezen een moeder voor ons geweest is.
Deze stap heet ‘het herkennen van alle
wezens als een moeder’. Zij zijn ook
vrienden geweest, broers en zussen,
vijanden enzovoort; maar hier is het
het moederbeeld dat benadrukt wordt
vanwege de unieke aard van het moederschap en van de emotionele toon
die dit in zich draagt.
De tweede oorzaak is het overdenken
van de vele manieren waarop een
moeder haar kind vriendschap betoont,
niet alleen door het leven te geven
maar ook door het te beschermen en
ervoor te zorgen ten koste van grote
persoonlijke opoffering.
Dan komt de oorzaak genaamd ‘de
aspiratie om vriendschap terug te geven’.
Als ieder wezen op een zeker moment
een moeder voor mij geweest is en mij
alle voordelen gebracht heeft zoals een
moeder dat instinctief doet, is mijn
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schuld aan ieder levend wezen
onmetelijk. Ik zou moeten proberen
deze schuld terug te betalen.
Dit leidt tot de vierde en vijfde oorzaken. Hoe betaalt men hun vriendschap terug? Door hen altijd te behandelen met liefde en mededogen. Hier
betekent liefde de aspiratie om te zien
dat ze geluk en de oorzaken daarvan
ervaren, en mededogen betekent de
aspiratie om te zien dat ze vrij zijn van
lijden en de oorzaken ervan.
Dit leidt naar de zesde oorzaak, die
bestaat uit een gevoel van universele
verantwoordelijkheid. Wij moeten denken, ‘Mag ik persoonlijk de verantwoordelijkheid op me nemen voor het
geluk van anderen en hen helpen op
iedere manier die ik kan om vrij te blijven van lijden’.
Op dit punt ontstaat een krachtige
vraag, ‘Maar heb ik de wijsheid, de
vaardigheid en de macht om significant
bij te dragen aan universeel geluk en
vrijheid van lijden? En zo niet, wie
heeft die dan?’
Het voor de hand liggende antwoord
is dat iemands vermogen om op deze
manier bij te dragen afhangt van het
niveau van iemands verlichting. Daarom ontstaat de aspiratie, “Moge ik volledige verlichting bereiken opdat ik liefde
en mededogen kan vervullen, en om van
maximaal nut te zijn voor de wereld”.
Dit is het soort overdenking die de
Mahayana-boeddhist dagelijks moet
verrichten om een levenshouding vast
te houden die bevorderlijk is voor vrede en harmonie.
Een Tibetaans spreekwoord zegt:
“Voordat u vooruitgang van het zelf bereikt hebt, kunt u geen vooruitgang van
anderen bewerkstelligen”. Eerst verstevigt men zijn eigen spirituele basis.
Dan kan men pas een echte sociale bijdrage leveren.
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Anderzijds, zodra onze eigen spirituele balans vaststaat, worden onze energieën vanzelf een bijdrage aan het welzijn van anderen. Iedere gedachte
wordt betekenisvol, ieder woord behulpzaam voor anderen en elke fysieke
actie wordt van universeel nut.
Shantideva schreef: “De Bodhisattvageest is als een toverdrank; wanneer men
het bezit, verandert alles wat men aanraakt in goud”. Wanneer liefde en mededogen aanwezig zijn, inspireert iedere ontmoeting met anderen tot vrede
en harmonie.
De wereld is groot en de problemen
zijn talrijk. Maar de geschiedenis heeft
keer op keer bewezen dat één enkel
individu veranderingen teweeg kan
brengen. Dit is zowel in negatieve als
in positieve zin waar: een slecht
iemand kan groot lijden en duisternis
bij anderen veroorzaken; en een verlicht wezen kan groot geluk en verlichting brengen. Als het onze wens is bij
te dragen aan vrede en geluk in de wereld, niet alleen in dit leven maar door
de rozenkrans van onze toekomstige
incarnaties heen, dan is het belangrijk
dat wij beginnen met het verwijderen
van gehechtheid, haat en de onwetendheid van onze eigen gedachtestroom
en deze negatieve eigenschappen vervangen door eigenschappen zoals ongehechtheid, liefde, mededogen en
wijsheid.
Onze tijd is het Kaliyuga, de ‘duistere
tijd’, waarin agressie, geweld en sterke
misleiding de wereldsfeer overheersen.
De intensiteit van deze tijd is als een
groot vuur dat degenen die erin leven
vernietigt ofwel zuivert.
De keuze is aan ons: vernietigd te
worden door de wereldsfeer of deze
ten eigen bate aan te wenden. Als wij
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deze ten eigen nutte gebruiken, wordt
verlichting nu gemakkelijker bereikt
dan in minder intensieve tijdsgewrichten.
Aan de andere kant, als wij in deze
wanhopige tijd niet de wapenrusting
opnemen van liefde, mededogen,
vriendelijkheid en tolerantie, dan raken we gemakkelijk meegezogen in de
sterke luchtstroom van de huidige wereldtrend en dan dragen onze levensenergieën automatisch bij aan de negatieve sfeer, in plaats van dat ze bijdragen aan vrede en harmonie.
Zoals de Dalai Lama eens zei:
“Wij wonen allemaal samen op deze
planeet; of we dat nu leuk vinden of niet,
we zijn afhankelijk van elkaar voor onze
vrede en geluk…”
De technologie heeft ons een heleboel fysieke voordelen gegeven, maar
het heeft nog steeds geen wereld teweeggebracht die vrij is van geweld en
haat. Zij heeft geen sfeer van vrede en
harmonie gebracht. Zij heeft zelfs veeleer ons vermogen vergroot om te doden en de gezamenlijke angst en het
lijden van de mensheid doen toenemen.
Vrede is een innerlijke eigenschap.
Wij kunnen niet spreken over een vredige wereld zolang de menselijke geest
gedomineerd wordt door haat. Vrede
kan alleen bereikt worden in de menselijke samenleving wanneer individuele mensen eigenschappen kweken zoals liefde en mededogen met zichzelf.
Liefde is onze enige hoop, ons enige
gereedschap voor vrede. Als iets de
mensheid kan redden in deze tijd van
crisis, is het alleen de macht van liefde,
mededogen en tolerantie.
Uit: The Quest,
september-oktober 2003
Vertaling: A.M.I.
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Wie is dat Ik?
– Caty Green

Het vernieuwen van je denkvermogen
‘Alle dingen nieuw maken’ is een
angstaanjagend vooruitzicht voor de
psyche. Of we er nu beter of slechter
van worden – en meestal worden we
er slechter van – we houden vast aan
de codes van denken en gedrag die
we ontwikkeld hebben in onze kinderjaren en als jonge volwassenen.
Nieuwe manieren om met de realiteit
om te gaan kunnen te bedreigend zijn
om zelfs maar te overwegen, ook al
begrijpen we met ons verstand dat ze
onze enige redding zouden kunnen
zijn.
Zij brengen diep in ons de paniek
teweeg die door sommige psychiaters
‘tussen de trapezes’ wordt genoemd,
het moment van het zweven zonder
vangnet als je de oude trapeze, de
oude manier van denken en doen, losgelaten hebt terwijl je nog geen grip
hebt op de nieuwe toestand. Het lijkt
dan alsof alles – hoe inferieur, hoe
ellendig, hoe fout ook – beter is dan
dat angstaanjagende nieuwe, ongeorganiseerde, dat onbekende, dat niets.
Johannes van het Kruis schreef daarover in De donkere nacht van het kruis,
de tijd waarin je door moet zetten in
het niets met alleen maar vertrouwen,
niet met het geloof ‘Ik stem er mee in,
ik neem het aan’, maar met de overeenkomst van absoluut vertrouwen in
de goedheid van de ware aard van de
scheppingsmanifestatie.
Dat soort vertrouwen heeft een zo
rijke essentie dat het haast aangevoeld
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kan worden. Het is ‘een teken van leven van dingen die niet gezien worden’
en alleen als dat er is, is spirituele groei
mogelijk, omdat spirituele groei noodgedwongen een eenzame reis is op dat
nauwe pad dat leidt naar een mistige
donkere nacht die de wereld vervelend
vindt door de schijnbare leegheid.
Het zegt onze familie en vrienden,
onze baas of de regering helemaal
niets, en het zegt zeker niets voor de
‘wetenschap’, als dat woord gebruikt
wordt voor het bedekken van een heleboel deugden en nog meer zonden.
Het zegt dan ook niets voor dat deel
van onszelf dat familie, of vriend, of
baas of werknemer is van iemand anders. We willen het juiste doen, staan
voor, en handelen vanuit datgene
waarvan we geleerd hebben dat het
goed en waar is. En we vallen terug op
de meningen en oordelen van personen en instellingen waarvan we verwachten dat ze onze waarden zullen
bevestigen en ons gedrag zullen ondersteunen. Als we van dat wijde pad afwijken moeten we het vermoedelijke
verlies van die steun en instemming
onder ogen zien.
Een anonieme bron schreef eens dat
‘de rebel aan persoonlijke kracht wint
wat hij verliest aan bevestiging’. Het
verliezen van de bevestiging van degenen om ons heen, het zien van de bevreemding in hun ogen, zal het zelfvertrouwen zeker schokken. Maar als
we weten dat inschikkelijkheid ons in
moeilijkheden brengt op een dieper niveau en dat het het ingaan op spirituele groei onmogelijk maakt, dan hebben
we geen keus. We buigen de spieren
van aangewezen zijn op onszelf en
worden sterker.
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Wie is dat Ik?

Wat is dat zelf waarin we wel of geen
vertrouwen hebben ? Dat is een vraag
met zoveel antwoorden dat we ons afvragen of er wel een echt juist antwoord is. Vechtend met de grote vragen, zoals Jacob vocht met de engel
totdat hij gewond raakte, kunnen wij
ook gewond raken door spirituele
groei.
We kunnen er aan werken om inderdaad een klein stukje op het smalle
pad te recht te komen. Om uit de gevangenis van het intellect te komen, op
het niveau van het noëtisch, kennend
begrijpen – dat voorbij de grenzen van
het brein dat indeelt in taal ligt – moeten we het nevelachtige terrein van intuïtie, van inspiratie accepteren. We
zullen dubbelzinnigheid moeten tolereren en de frustratie van het alleen
maar gedeeltelijk waarnemen van wat
we voelen dat er is. We zijn zoals de
sterrenkundigen die het bestaan van
hemellichamen veronderstellen die ze
nog niet waargenomen hebben, zelfs
niet met de best bestaande instrumenten. Hun geraffineerde berekeningen
zeggen dat er iets is, maar de feitelijke
aanwezigheid van dat iets kan nog generaties op zich laten wachten. Dat is
ook de realiteit van het ongeziene spirituele.
Wat is ‘werkelijk’ eigenlijk ? Je raakt
de keukentafel aan. Het voelt stevig,
werkelijk. Voor ons is dat werkelijkheid. Maar het is een massa van heel
snel bewegende deeltjes. Dus wat is
nou werkelijkheid? Je hebt een kind
dat opgroeit tot een gezonde tiener en
waarschijnlijk een gezonde volwassene
wordt. Waar is dan het kind gebleven?
Het lichaam van het kind is niet gestorven. Maar het bestaat niet meer.
Het materiaal van het werkelijk be-
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staande fysieke wezen veranderde
zichzelf geleidelijk in iets anders.
Geen cel van je huidige lichaam was
er zeven jaar geleden. Het lichaam
heeft al de oude cellen afgeworpen en
vervangen door totaal nieuwe cellen.
Waarom worden we dan toch ouder,
als geen deel van het lichaam, het
brein inbegrepen, niet meer dan zeven
jaar oud is? De regels zijn verborgen
voor ons bewuste denken.
Waar ligt dan de werkelijkheid? Die
ligt in het onderliggende grondbeginsel. Grondbeginselen veranderen niet.
Het spel en de regels kunnen veranderen, maar de grondbeginselen veranderen niet. Het grondbeginsel van rechtvaardigheid bestaat onafhankelijk van
persoonlijke rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid of van lezingen of
geschriften erover, onafhankelijk van
de civiele wet. De handelingen, het
praten, het schrijven, de wetten, kunnen over het grondbeginsel gaan of er
op gebaseerd zijn, zij kunnen het belasteren of bespotten, maar het zijn
alleen maar momentopnamen van het
grondbeginsel, niet het grondbeginsel
zelf. Alhoewel het grondbeginsel bestaat in de momentopname, kan het er
niet in beperkt worden, want het
grondbeginsel is eeuwig en oneindig,
niet stoffelijk. Het kan alleen maar als
voorbeeld dienen in tijd-ruimte, die
het niet kan bevatten. Het grondbeginsel is permanent, werkelijk.
De momentopname die bestaat in
tijd-ruimte, hoe lang het ook duurt, is
niet eeuwig. De werkelijkheid van dat
moment, en ook tijd-ruimte zelf, is niet
blijvend. Is een fysiek voorwerp, zoals
een tafel of een gedachte, zoals een
meetkundig probleem, meer of minder
werkelijk dan de grondbeginselen
waarop ze gebaseerd zijn? Met alle respect voor het geweldige belang dat we
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denken te hebben in de algemene gang
van zaken, het blijkt dat, als we de criteria van permanentie toepassen, het
grondbeginsel veel werkelijker is dan
elk van de momentopnamen, onszelf
inbegrepen, want het grondbeginsel is
permanent en onsterfelijk omdat het
nooit geboren is. Het grondbeginsel Is
(in het Engels: Is-ness).
Ik kan je uitdaging horen: Hoe zit
het met de boom die op de grond stort
in het woud als er niemand aanwezig is
om het te horen? Het antwoord luidt
dat het verschijnsel geluid zeker bestaat. Als er geen mens aanwezig is om
het te benoemen verandert dat niets
aan de werkelijkheid van het moment.
Er is alleen maar de afwezigheid van
het menselijk waarnemen van dat moment en de relatie met de superieure
en zeer misbruikte menselijke gave van
de taal. Het gebeuren, niet weergegeven op het gebied van menselijk waarnemen, is toch een momentopname
van een grondbeginsel en zo een werkelijkheid op dat gebied. De mens is de
maat van alles wat hij ervaart. Wat hij
niet ervaart wordt gemeten in andere
maten.
We kunnen indirect de straling meten in wat voor ons op lege ruimte lijkt,
golven van verschillende vorm en kwaliteit. We weten dat wat niet waarneembaar is, voor ons toch bestaat.
Onze onpersoonlijke, niet aan zintuigen gebonden methoden verzekeren
ons dat datgene wat niet lijkt te bestaan er toch is. De superieure vermogens van andere vormen van wezens in
verscheidene andere gebieden kunnen
wijzen naar de werkelijkheid van hun
overstijgende mogelijkheden om direct
te reageren op grondbeginselen en om
die om te zetten in momentopnamen
zonder het werktuig van taal als tussenstation te gebruiken.
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Beschavingen leggen weinig gewicht
in de schaal op het aanzicht van de
aarde en kunnen met verbazingwekkende snelheid worden uitgewist. Hun
gedachten, intellectuele prestaties en
creatieve werken kunnen net zo snel in
rook opgaan als de bibliotheek van
Alexandria.
We leven nu, aan het begin van het
derde millennium na Jezus Christus,
en we zijn getuige van het ineenstorten
van de westerse beschavingen. We kijken naar het verval van de Amerikaanse droom dat iedereen zou kunnen leven in vrede en vrijheid in een harmonieuze samenleving. We zien de bedreiging voor de toekomstige hoop
voor een nieuwe en bloeiende Europese beschaving, omdat hele generaties
de onzin van het totalitaire kapitalisme
in zich opnemen. Kunnen we accepteren dat niets zal blijven van dat wat
voorbij is, dat niets overblijft van de
wereld die onze voorouders in onze
zorg hebben achtergelaten? Kunnen
we zeggen dat niets er toe doet, dat
alles wat we doen of proberen zinloos
is in de perspectieven van de lange toekomst van de geschiedenis van deze
kleine planeet? Als we het beoordelen
in materiële termen, in menselijke termen, ja. Als we geloven dat ons werk
alleen belangrijk is voor het werk zelf,
of voor onmiddellijke en schijnbare
profijten, of voor zelfbevrediging of
voor het vervullen van plicht, en zo
meer, dan, ja dan moeten we toegeven
dat het totaal onbetekenend is.
Als we zeggen dat we het doen voor
God, moeten we het feit onder ogen
zien dat geen god die dat woord waardig is, onze hulp nodig heeft. En als we
totaal geen gevoel hebben voor het
goddelijke, o hoe eenzaam en angstig
is het dan te ervaren dat de eeuwigheid
niet om ons geeft, dat zelfs de grote
Theosofia 108/3 · juni 2007

liefhebbende, alwetende wijze vader in
de hemel uit onze kinderlijke hoop, die
het allemaal goed laat gaan, niet overblijft. Het verlies van een persoonlijke
god is schokkend voor het persoonlijke
ego, dat zichzelf ziet als een goed
mens, in staat tot liefde en vriendelijkheid, eer en goedheid, een hemelse beloning verdienend die onze pijn zal
vervangen door vreugde, onze angst
door voldaanheid, onze onwetendheid
door totaal begrijpen.
De kinderlijke illusies en de kritische
houding van de student achter zich
latend begeeft de gedesillusioneerde
zich op het smalle donkere pad, verder
en verder, alleen de naam van God
ademend, doorstrijdend met de engel
van verlichting, wetend dat de zege zal
komen, want dat is de uiteindelijke
goddelijke wet – het grondbeginsel van
alles dat bestaat, en onze taak is die
strijd uit te vechten met onze partner,
het zelf.
Want het blijkt dat we er twee zijn.
‘Ik praat met mezelf, ik hield mezelf
tegen, ik liet het mezelf doen, ik hoorde het mezelf zeggen, ik moet mezelf
disciplineren …’
Wie is dat zelf? Wie is dat ‘ik’? Wie
zijn deze twee inwoners van mijn dierlijke aard?
De mens is als Janus, met twee gezichten, een subtiel veld van energie
met een enorme kracht, met één gezicht naar de wereld starend, terwijl
het andere gezicht, dat half in slaap
lijkt, slaperig richtingen aangeeft die
soms waarneembaar zijn. Het subtiele
veld van energie is van dezelfde samenstelling als noëtische kennis en het
is de goddelijke grond van Zijn, het
veld van het goddelijke. Het slaperige
gezicht van het onderbewuste is eigenlijk bezig met het leiden van de dingen
en het heeft niet veel tijd voor conver121

satie. Dat gezicht is de brug naar het
energieveld waar het grondbeginsel ligt
met zijn oneindige aspecten. Het volgen van het smalle pad naar het grote
mysterie leidt naar het hart van het
grondbeginsel. Het is onze weg naar
huis.
Het gezicht dat op de wereld gericht
is kennen we het beste. Herinner je het
verhaal van de grote goeroe die door
een bepaalde zoeker uiteindelijk gevonden werd in een grot, hoog in de
bergen: de zoeker viel aan de voeten
van de goeroe en smeekte om wijsheid,
en ten slotte sprak de goeroe , maar hij
sprak maar een woord: ‘Attentie’ (aandacht). ‘Ja’, mompelde de zoeker en hij
mediteerde erover. Na een lange meditatie, wilde hij meer, een uitleg.
‘Spreek weer, wijze meester’, bepleitte
hij. Na een stilte, zei de goeroe: ‘Attentie. Attentie.’ De zoeker had een lange
reis door vele gevaren en veel lijden
achter de rug. Hij probeerde geduldig
te zijn, maar vroeg toch maar: ‘Wat
betekent dat, edele heer? ‘Attentie’,
antwoordde de wijze, ‘betekent attentie.’ We zullen nooit weten of die ontmoedigde zoeker gefrustreerd of verlicht de berg afging; het overgaan van
intellectuele activiteit naar diep luisteren vraagt om diepgaande nederigheid.
Het vernieuwen van je denkvermogen is inderdaad een aardverschuivende revolutie. Het is een verschuiving in
de gerichtheid van de zuivere aandacht. Als het dat wil kun je die voortdurende stroom van woorden direct
achter je ogen gewoon laten doorgaan
zónder jou, want jij wilt het smalle pad
volgen waar je ‘andere’ zelf een geduldige hand naar je uitstrekt. Je wilt je
aandacht wegdraaien van de wereld.
Dat is geen intellectuele bezigheid,
zoals wanneer we een tijdje denken
aan hogere zaken. Dat is nog steeds
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van de wereld, want als je verstand zich
bezighoudt met hogere zaken zijn die
niet langer hoger. Zij maken nog
steeds deel uit van de stroom van
woorden, alleen maar hoger in relatie
tot de hele massa van wat zich afspeelt
in je denken, hoger voor de gewoonlijke gang van banaliteiten.
Attentie, aandacht voor het goddelijke veld, voor het nauwe en onzekere
pad dat leidt naar de goddelijke bron
van alles wat bestaat, vraagt van ons
dat we ons niet houden aan de momentopnamen, maar aan het grondbeginsel. Als we ons afkeren van de vele
momentopnamen, worden we geconfronteerd met iets dat lijkt op een grote leegte. We weten niet hoe we daar
mee om moeten gaan. Als we vastberaden de verbinding naar het goddelijke willen maken, hangen we boven
een lege ruimte, al reikend naar de
volgende trapeze waarvan we zeker
weten dat die daar ergens moet zijn.
Of we hangen daar slechts enkele
momenten, ons verbazend over onze
mogelijkheden, maar dan grijpen we
toch maar weer de oude trapeze en
zeggen: ‘Nog niet … op een andere
dag … nog niet…’
We zullen nog ontelbare gelegenheden krijgen om te oefenen voor de
grote sprong. Misschien is het deze
keer genoeg om alleen maar te weten
dat die mogelijkheid er is en dat we het
kunnen proberen.
Wat doen we dan hier?
‘Afstand nemen van de oude mens’ in
bijbelse termen staat voor het laten
gaan, voor eens en altijd, van de oude
trapeze en beginnen aan het vernieuwen van het denken, het veranderen
van de grond van zelfwaarneming.
Spirituele ontwikkeling, dáár zijn we
hier voor. Daarom incarneren we.
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George C. Fraser van de National Bar
Association in de Verenigde Staten
zei:
WE ZIJN GEEN MENSEN DIE
SPIRITUELE ERVARINGEN HEBBEN;
WE ZIJN SPIRITUELE WEZENS DIE
MENSELIJKE ERVARINGEN HEBBEN.

We incarneren om te kunnen kiezen
voor het kennen van het goddelijke.
Dat wil zeggen dat wij, spirituele wezens, incarneren – ofwel onze energieen richten op het centrum van een
menselijk bewustzijn – om de gelegenheid te krijgen om dat centrum uit te
breiden naar oneindigheid; ofwel om
het goddelijke te kennen. Het instrument voor deze taak van ons wordt in
feite bepaald door de toestand van
onze mensheid.
We hebben te maken met persoonlijke conflicten, met familiekwalen, met
onze seksualiteit, met trauma en tragedie, dikwijls met harde economische
werkelijkheden, met ons eigen falen en
tekortkomen, met pijnlijke teleurstellingen en emoties die we soms niet
kunnen beheersen. In het proces kunnen we, als we ons ervan bewust zijn en
eraan werken, wijzer worden en gaan
begrijpen.
Op die fundering van wijsheid en begrip kunnen we doorbreken naar spirituele groei. Want spirituele groei bloeit
niet in de dorre aarde van het uit de
weg gaan van de verantwoordelijkheid
voor onze menselijke ontwikkeling.
Een gebed dat een vaderlijke god
smeekt onze problemen en moeilijkheden weg te nemen is een gebed van
onwetendheid. De moeilijkheden zijn

Theosofia 108/3 · juni 2007

geschenken. Zij zijn brokken van
rauwe klei, de modder die het leven
ons toegooit. Met die brokken kunnen
we de bouwstenen van geduld maken,
van vriendelijkheid, van ware nederigheid, van goedheid, van vergeving,
van zelfrespect, van kracht en van de
wil om alles te verliezen wat niet goddelijk is. We beginnen de tempel van
de geest van heiligheid te bouwen en
we worden het instrument voor goddelijke dienst. We hopen op kracht en
helderheid, we hopen te leren wat we
nodig hebben van elke ervaring, te
strijden zoals Jacob met de engel totdat we de volle zegen (blessing) halen
uit de tegenspoed.
Aan het einde van de cyclus van die
ervaringen zal het perspectief zich verwijd hebben en we zullen slechts bewust zijn van het goddelijke, van het
grondbeginsel, van het Al dat is.
De dichter Alfred, Lord Tennyson
heeft het over ‘het ene, verre, goddelijke gebeuren waar de hele schepping
naar op weg is’. Tijdens dat ‘ene, verre,
goddelijke gebeuren’ wordt elke momentopname, ook het geïndividualiseerde bewustzijn, doordrongen en
ongescheiden van het grondbeginsel
waargenomen. De werkelijkheid van
dat doordringen en ‘opgaan in’, zal
vreemd nieuws zijn voor ons druk bezig zijnde menselijke bewustzijn, maar
in de essentie van het energieveld van
het eigen wezen; de plaats waar het bewustzijn zich beweegt naar de goddelijke bron, hebben we het natuurlijk
altijd al geweten.
Uit: The Theosophist, oktober 2003
Vertaling: FvI
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George Arundale

George Arundale (1878 1945) was van 1934 tot 1945
de derde voorzitter van de
Theosophical Society.
In toenemende mate wijdde
Dr. Arundale zich aan de
innerlijke kant van het werk in
een poging om het lijden van
de mensheid te verlichten.
Hij beijverde zich voor het
verspreiden van ‘de grootse
waarheden van de theosofie’.
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George Sydney Arundale
(1878-1945) was van 1934
tot 1945 de derde voorzitter
van de Theosophical Society.
Hij was een dynamische en
inspirerende leider en werkte nauw samen met Annie
Besant in haar veelzijdige
werk. C. Jinarajadasa, die
hem opvolgde, zei dat Arundale “het voorbeeld was van
broederschap in actie.”
Zijn jonge jaren
G.S. Arundale werd geboren
op 1 december 1878 in Surrey, Engeland. Omdat zijn
moeder bij zijn geboorte was
overleden, werd George
door zijn tante mej. Francesca Arundale geadopteerd. Zij
was in 1881 lid geworden
van de Society en had vaak
Madame H.P. Blavatsky te
gast in haar huis, waardoor
de jonge George de mogelijkheid had om haar te ontmoeten. In 1895 sloot hij zich
aan bij de Theosophical Society en werd lid van de loge in
Londen. Zijn opleiding kreeg
hij gedeeltelijk in Duitsland
en gedeeltelijk in Engeland en
hij studeerde in 1900 af aan
het St. John’s College te
Cambridge. Daarna werd hij
vice-voorzitter van de Europese Afdeling van de Theosophical Society en daar ontmoette hij ook Annie Besant.
In 1902 ging hij op uitnodiging van Dr. Besant met zijn
tante naar India, waar hij professor in de geschiedenis
werd aan het Central Hindu
College in Benares (nu Varanasi). In 1907 werd hij be-

noemd tot directeur van het
Central Hindu College. Hij
was zowel bij de docenten
als bij de leerlingen populair,
want hij begreep de jeugd
erg goed en hij heeft zich zijn
hele leven met hun welzijn
bezig gehouden.
De Theosophical Society
George Arundale die in 1910
zijn eerste lezing voor de
conventie hield, heeft regelmatig theosofische conventies toegesproken. Na een
korte periode als voorzitter
van de Theosofische Vereniging in Engeland (1915-1916)
keerde Arundale naar India
terug om Annie Besant te
assisteren bij haar politieke
activiteiten. Hij werd de organiserend voorzitter van de
All-India Home Rule League
en werd in 1917 door de
regering samen met Annie
Besant en B.P. Wadia drie
maanden geïnterneerd. In
1920 trouwde hij met Rukmini Devi, een getalenteerd
kunstenares, wier talenten hij
aanmoedigde.
Van 1924 tot 1926 was hij
voorzitter van de Arbeiders
Beweging van Madras; hij had
zich voor de vorming hiervan
ingespannen, waardoor hij
met succes een hoger minimum loon en minder werkuren voor de werkende
mens wist te bereiken.
In 1925 werd hij lid van de
Liberal Catholic Church; later
werd hij een van de bisschoppen. Het zelfde jaar,
het jaar van het gouden jubileum van de Theosophical
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W i e
Society, reisde hij uitgebreid
door Europa, gaf lezingen
voor de Society en bestudeerde de omstandigheden
m.b.t. het onderwijs, de politiek en het sociale leven.
Van 1926 tot 1928 was hij
voorzitter van de Australische Afdeling; gedurende die
tijd spande hij zich in om
Australië bewust te maken
van de grootheid die zij in
zich had en begon met de
krant Voorwaarts Australië
om dat doel te ondersteunen. Hij speelde met behulp
van anderen een rol in het
oprichten van het eerste
theosofische radio-station 2
GB.
In 1927 was hij enige tijd
weg uit Australië i.v.m. een
rondreis door Europa en de
Verenigde Staten van Amerika om lezingen te geven.
Mevrouw Arundale en hij
waren dat jaar de eregasten
op de Amerikaanse Conventie. Van 1931 tot 1934 ondernam hij elk jaar zulke
reizen met lezingen en activeerde daardoor enorm het
theosofisch werk in de landen die hij bezocht.
Voorzitter van de
Theosophical Society
Toen Dr. Besant in 1933
stierf werd Dr. Arundale gekozen tot voorzitter van de
Theosophical Society. Met
goed voorbereid publiciteitsmateriaal begon hij het jaar
daarop een ‘zuivere’ campagne die de studie van de
theosofische basisprincipes
aanmoedigde en zijn bekroTheosofia 108/3 · juni 2007
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ning kreeg tijdens de mooie
diamanten jubileumconventie in 1935 in Adyar. De loges werd dringend verzocht
om nooit hun eerste doel te
vergeten: het instrueren van
leden in de theosofie, in een
begrijpelijke taal. De volgende campagne had als titel:
“Er is een plan.” In 1935
werden drie boeken van Dr.
Arundale gepubliceerd,
waarin hij zijn ideeën over
menselijke en spirituele
waarden naar voren bracht:
Jij; Vrijheid en vriendschap en
Goden in wording. In 1936,
toen hij voorzitter was van
het Vierde Theosofische
Wereld-Congres in Genève,
besloot hij dat de derde
campagne zou moeten gaan
over “begrip”, en omdat
deze succes had werd zij
voortgezet tot in 1938.
Daarna was “Theosofie is de
volgende stap” het thema,
maar de Tweede Wereldoorlog brak uit en er kon
niet veel meer worden gedaan. Hij gaf toen “brieven
naar de afdelingen” uit, die
op grote schaal gebruikt
werden en nuttig waren.
Omstreeks 1936 was er een
zichtbare groei in het ledenaantal van een aantal nationale afdelingen, hetgeen erop wees dat de krachtdadige
aanpak van de voorzitter
vruchten afwierp. De campagnes brachten nieuwe interesse en activiteit teweeg.
In 1937 hield Arundale op de
Conventie een lezing over
symbolische yoga, hij gebruikte daarbij zijn materiaal

voor de “lezingen op het
dak” in Adyar en voor zijn
toespraken later toen hij op
tournee was in Europa en
Amerika. Deze lezingen verschenen als boek met de
naam “Het Lotus vuur: een
studie in symbolische yoga.”
Vanwege de oorlogsomstandigheden echter was het reizen buiten India niet gemakkelijk. De bekwame en toegewijde werkers in iedere afdeling droegen onder zijn
leiding de Society verder.
Maar in heel Europa werd de
ene loge na de andere en de
ene afdeling na de andere
gedwongen om ermee op te
houden.
In toenemende mate wijdde Dr. Arundale zich aan de
innerlijke kant van het werk
in een poging om het lijden
van de mensheid te verlichten. In een poging om de
mensen wakker te schudden
voor een groter gevoel van
verantwoordelijkheid, begon
hij een kleine wekelijkse
krant in Madras met de naam
“Geweten”. Hij verwelkomde
in Adyar Dr. Maria Montessori en haar zoon Mario
Montessori, die naar India
gekomen waren, maar vanwege de oorlog niet in staat
waren om naar Italië terug te
keren. Tijdens hun verblijf in
Adyar leidden zij onderwijzers uit India en de nabij gelegen landen op in de bekende Montessori methode voor
onderwijs aan kinderen.
In 1940 zette Dr. Arundale
een afdeling voor vrede en
wederopbouw op om zo125
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doende een Charter voor de
wereld klaar te hebben als de
oorlog ophield. Elk jaar benadrukte hij dat leden “de
grootse waarheden van de
theosofie zouden moeten
verspreiden”, hij ondernam
reizen in India en ondersteunde de kunst en onderwijs instellingen en de activiteiten van Rukmini Devi. Hij
werkte er hard aan om een
beter begrip op te bouwen
bij de mensen uit India voor
de positie van Groot Brittannië in het westen en voor
een liberalere houding van
Groot Brittannië naar India
toe. In 1941 werd Dr. Arundale de eervolle graad verleend van Vidya Kalanidhi,
wat betekent: “onuitputtelijke bron van kunst en wijsheid” door het oude en zeer
gerespecteerde instituut Shri
Bharat Dharma Mahamandal,
Benares (nu Varanasi) voor
zijn “buitengewone verdiensten en uitzonderlijke talenten.” De twee speciale thema’s van Dr. Arundale waren: de eenheid van India en
de ontwikkeling van de
grootsheid in het individu.
Als onderwijsdeskundige
Ter herinnering aan Dr. Besant’s liefde voor de jeugd,
stichtte Dr. Arundale in 1934
in Adyar de “Besant Memorial School.” Omdat hij altijd
al geïnteresseerd was in de
ontwikkeling van de jeugd,
hielp Dr. Arundale met het
tot stand brengen van de
“wereldfederatie van jong
theosofen”, opgericht in
126
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1935 met Rukmini Devi als
voorzitter en hemzelf als
ere-voorzitter exofficio.
Onder auspiciën van de
Theosophical Society werd
een Nationale Universiteit
opgericht met Rabindranath
Tagore als kanselier en Arundale werd de rector van het
opleidingscollege voor leraren. Hij inspireerde hen met
zijn idee van lesgeven als een
heilig beroep. In 1926 was hij
minister van onderwijs in het
prinsdom Indore. Hij was
echt een vooraanstaand persoon op het gebied van onderwijs in India. En het Nationaal Congres begiftigde
hem met de graad van doctor in de literatuur als waardering voor zijn werk. Hij
wilde ervoor zorgen dat de
basis theosofische leringen
het educatieve proces zouden beïnvloeden en gebruikte daarbij de slogan “onderwijs voor het leven, niet voor
levensonderhoud.” In zijn opvatting was het sleutelwoord
van onderwijs “dienstbaar
zijn.”
De laatste dagen
In 1945 werd hem geadviseerd volledig rust te houden, want hij was ernstig ziek
en niettegenstaande alle zorg
en aandacht die aan hem gegeven werd, overleed hij op
12 augustus, precies op het
ogenblik dat het nieuws door
de wereld verspreid werd,
dat de wereldoorlog beëindigd was. Een van de mooiste
bijdragen aan het werk van
de Society door Dr. Arundale

wordt het best beschreven
door een andere slogan die
hij bedacht had – “samen anders”. Herhaaldelijk en met
volharding benadrukte hij in
zijn geschriften en lezingen
dat verschil van mening alleen maar het werk van de
Theosophical Society konden
verrijken. Een andere belangrijke bijdrage was de nadruk
die hij legde op pure theosofie in de campagne die hij onder die naam begon. We
kunnen niet zeggen dat een
van zijn bijdragen belangrijker
was dan een andere, maar de
twee hierboven genoemde
bijdragen brachten ontegenzeggelijk een definitieve verandering in de hoofden en
harten van de leden tot stand
en benadrukte nog eens
scherp de vrijheid van de
individuele gedachte die inherent is aan de theosofische
leringen.
Dr. Arundale stond niet
alleen bekend om zijn theosofisch werk, maar ook om
zijn interesse in de Gemengde Vrijmetselarij en de Indiase Padvinders Beweging, hij
was enige jaren Provinciaal
Commissaris voor de Provincie Madras. Zijn vele boeken omvatten: Kundalini: een
occulte ervaring, Het Lotus
vuur, Een studie in symbolische
yoga, Nirvana, Mount Everest,
Een boek over leerlingschap en
Jij.
EKB
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Voorjaarsdag TVN
3 maart 2007
Theosofie en kunst
Spreker: Dr. Marty Bax,
kunsthistorica
De voorzitter van de TVN,
Wies Kuiper, opende deze
drukbezochte voorjaarsdag
met een verwijzing naar het
boek van Marty Bax: Het
Web der Schepping, waarin de
boeiende periode van creativiteit in de TVN tussen 1880
en 1920 wordt behandeld.
Marty Bax gaf daarna twee
lezingen en de dag eindigde
met een video over de bouw
van de Van Nelle fabriek in
Rotterdam.
Marty Bax kwam in aanraking met theosofie tijdens de
grote tentoonstelling in het
Haags Gemeente museum in
1985 over The Spiritual in
Art. Abstract Painting 18901985. Daar zag ze dat theosofie een grote rol had gespeeld in de ontwikkeling van
de abstracte schilderkunst, in
grafische vormgeving en in
architectuur tussen 1880 en
1920. De toen heersende
opvattingen van de ‘Art Nouveau’ waren beïnvloed door
theosofie. In Amsterdam
werden kunstenaars lid van

de Theosofische Vereniging
en zij begonnen hun eigen
loge, de Vahana Loge in
1896. Vahana betekent voertuig. Marty Bax werd nieuwsgierig naar die loge omdat
veel bekende kunstenaars
wier werk geëxposeerd
werd op de tentoonstelling
van 1985 in Den Haag er lid
van waren. Zij begon haar
onderzoek op het hoofdkantoor van de TVN in Amsterdam. Maar helaas is het theosofisch archief van de Nederlandse afdeling tijdens de
tweede wereldoorlog voor
een groot deel verdwenen,
daar de TS toen door de
bezetter verboden was.
Daarom ging Marty Bax in
1990 naar Adyar waar ze
vond wat ze zocht. Ze besloot haar proefschrift te
schrijven over theosofie en
kunst, omdat ze zich begon
af te vragen wat voor meerwaarde theosofie voor de
kunstenaar had. Het resultaat
van het proefschrift is haar
boek: Het web der schepping.
(uitgeverij Sun). De titel slaat
op Stanza III, sloka 10 uit De
Geheime Leer.
Zoals het woord ‘Vahana’
al aangeeft waren de leden
van de loge bezig met het

Agenda Nederland
juni 2007
16 studiegroep ‘Mahatma
Brieven’
juli 2007
6 t/m 8 Zomerschool te
Naarden ‘Vele wegen, één
pad’
26 t/m 29 School of the
Wisdom te Naarden,
retraite o.l.v.
Trân-Thi-Kim-Diêu “Foundations of Wisdom”
november 2007
10 Ledendag te Naarden

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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zichtbaar maken van de kosmische krachten via hun
kunstuitdrukkingen. De eenheid achter de veelheid
moest voor iedereen zichtbaar worden. Zij begonnen
daarom met cursussen op
veel gebieden zoals tekenen,
kunstgeschiedenis, Sanskriet,
vergelijkende godsdienststudie en filosofie. Zij begonnen
ook aan de vertaling van Isis
Ontsluierd en De Geheime
Leer.
De ontwerpers Lauweriks
en De Bazel gebruikten symbolen als de oprijzende verstrengelde slangen van kundalini, eindigend in de lotusbloem om de oprijzende
vrouwelijke scheppingskracht
in de materie uit te drukken.
Lijn en kleur en meetkundige
figuren werden gebruikt om
het theosofische begrip van
evolutie naar voren te brengen, zoals in het bekende gebouw in de Vijzelstraat in
Amsterdam dat wordt aangeduid als ‘De Bazel’. Lauweriks en De Bazel werkten samen om daarin een optimale
symboliek te kunnen verwerken. Het materiaal dat in de
fundering werd gebruikt was
grofstoffelijker dan het materiaal in de oprijzende muren.
Het eindigde allemaal in een
glazen koepeldak. De kleuren
van de verwerkte stenen zijn
soms om en om paars en
geel, als geest en stof in hun
evolutionaire werking. Het
gebouw ontstond tussen
1919 en 1926.
Een ander theosofisch gebouw dat in die tijd tussen
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1923 en 1926 werd gebouwd
was de Van Nelle fabriek in
Rotterdam. De architecten
waren Brinkman en Van der
Vlugt die ook het hoofdkantoor van de TVN hebben
ontworpen. De Van Nelle
fabriek was eigendom van de
familie Van der Leeuw. De
gebroeders Van der Leeuw,
Kees en Koos, waren intieme
vrienden van Krishnamurti.
Kees was erg betrokken bij
de bouw van de fabriek die
hij zo ‘onstoffelijk’ als mogelijk wilde zien. Het werd dan
ook een glazen gebouw in
tegenstelling tot de bakstenen stoere ‘De Bazel’. Het
idee van ‘broederschap’ zag
Kees van der Leeuw in allerlei in die tijd ongeziene faciliteiten voor het personeel.
Zijn broer Koos is bekend als
schrijver van theosofische
boeken, waaronder het schitterende The Conquest of Illusion.
Marty Bax verwees naar de
gevolgen van de grote depressie in 1930 en het gelijktijdige vertrek van Krishnamurti uit de TS. De desillusie
was groot en als voorbeeld
noemde zij Kees van der
Leeuw die alles achterliet en
naar Wenen vertrok om medicijnen en psychoanalyse bij
Freud te studeren.
In 1910 werd de Vahana
Loge meer een loge van
schilders dan van ontwerpers. Schilders als Heijenbrock, Janus de Winter en
Piet Mondriaan werden lid
van de TS en van de Vahana
Loge. Piet Mondriaan werd

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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lid in 1909 en bleef zijn hele
leven theosoof. Zijn kunst
was geworteld in theosofie.
Vooral in Stanza III van De
Geheime Leer die gaat over
het web der schepping dat
wordt geweven door de kosmische Vader en Moeder,
door Geest en Stof. Mondriaan gebruikte het Sanskriet woord Svabhavat, wat
wil zeggen ‘Geest essentie’,
in De Geheime Leer ook wel
aangeduid met Vader/Moeder. Hij gebruikte ook het
begrip ‘fohat’, de essentie
van kosmische elektriciteit
die door Blavatsky beschreven wordt in de Proloog van
De Geheime Leer, [16]“ Het is
de ‘brug’ waardoor de ‘ideeën’
die in het ‘goddelijk denken’
bestaan, als ‘natuurwetten’
worden afgedrukt op de kosmische substantie. Fohat is dus
de dynamische energie van de
kosmische verbeelding, of, van
de andere kant beschouwd,
het intelligente medium, de
leidende kracht van alle manifestatie, de ‘goddelijke gedachte’ die wordt overgebracht en
openbaar gemaakt door de
Dhyan Chohans, de architecten van de zichtbare wereld
zijn. Zo is ons bewustzijn afkomstig van de geest of kosmische verbeelding; de verschillende voertuigen waarin het
bewustzijn wordt geïndividualiseerd en tot zelf- of reflectief
bewustzijn komt, zijn afkomstig van de kosmische substantie; terwijl fohat in zijn verscheidene manifestaties de geheimzinnige schakel vormt tussen denkvermogen en materie,
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het bezielende beginsel dat
ieder atoom tot leven prikkelt.”
Hier hebben we dan wat
Mondriaan meer en meer
probeerde uit te drukken in
zijn kunst. Voordat hij met
theosofie bezig was, schilderde hij landschappen. Daarna
begon hij eerst met het
weergeven van symbolen,
zoals de vrouwenfiguren in
zijn beroemde drieluik Evolutie uit 1910. Later kwam hij
tot de pure expressie van zijn
geometrische schilderijen. Hij
probeerde het web der
schepping op het doek te
krijgen en hij schrijft daarover
in een artikel in 1918 in ‘De
Stijl’: “Het rythme [de werking
/verbeelding van Fohat] is het
eene en de onveranderlijke
verhouding [Swabhavat] is het
andere. Veranderlijke verhouding van afmeting [de invloed
van Fohat op vlak en lijn] is het
eene en onveranderlijke verhouding van stand [Swabhavat]
is het andere. En in het beeldingsmiddel is de kleur [de
werking van Fohat op stof, het
vrouwelijke] het eene en de
verschijning in het vlakke en
het rechthoekige [Swabhavat]
het andere. In stand is het horizontale [vrouwelijke] het
eene en het verticale [mannelijke] het andere enz. Juist omdat deze tweeheid zo onderscheiden is kost het den abstract- realistischen schilder
zulk een inspanning het evenwicht tussen beide uitersten te
vinden. Als hij er in slaagt het
eene te beelden ziet men dat
het ten koste van het andere is

en als het hem gelukt het andere tot zuivere uitdrukking te
brengen lijdt het eene
daaronder. Maar al arbeidende
komt hij tenslotte tot een
betrekkelijk bevredigende
oplossing.” (Marty Bax p.300
van Het web der schepping).
Mondriaan trachtte het
spel van de kosmische krachten uit te drukken in materie.
Daarin speelde Stanza III een
grote rol. Die Stanza zegt in
sloka 10:”Vader-moeder spinnen een web dat van boven
aan de geest is bevestigd – het
licht van de ene duisternis – en
van onderen aan zijn in de
schaduw gehulde einde, de
stof; en dit web is het heelal,
gesponnen uit de twee substanties die tot één zijn gemaakt, dat svâbhâvat is.” En
in sloka 12 lezen we:
“Svâbhâvat zendt dan Fohat
om de atomen te verharden.
Elk is een deel van het web.
Elk weerkaatst als een spiegel
de ‘zelf-bestaande heer’ en
wordt op zijn beurt een wereld.”
We danken het aan Marty
Bax dat dit alles weer zichtbaar wordt, want wie kijkt
naar de schilderijen van Mondriaan met Stanza III in zijn
hoofd? Zij deed ongelofelijk
veel onderzoek en geeft in
haar boek een wereld weer
van al die geïnspireerde kunstenaars waarvan Mondriaan
slechts één voorbeeld is. De
voorjaarsbijeenkomst was
een groot succes en we zijn
dankbaar dat we daarvan
hebben mogen genieten.
FvI
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Zomerschool TVN,
6 - 8 juli 2007
De Zomerschool van de Nederlandse afdeling van de
Theosofische Vereniging zal
plaatsvinden op het Internationaal Theosofisch Centrum
in Naarden van 6 tot en met
8 juli.
Het thema is: Vele wegen,
één pad. Dit thema is ontleend aan het in 2006 bij de
TVN verschenen boek over
de drie theosofische klassiekers: Aan de voeten van de
Meester, Licht op het pad en
De Stem van de Stilte.
Verschillende sprekers zullen vanuit diverse invalshoeken de mogelijkheden belichten die kunnen leiden naar
het bewust ontdekken van
de ware aard en de unieke
verantwoordelijkheid van de
mens. Vele wegen worden
samen verkend en het zou
kunnen dat het Ene Pad
zichtbaarder wordt voor de
deelnemers.

Op de eerste dag wordt er
in drie interactieve sessies
aan de hand van De Geheime
Leer diep ingegaan op de universele esoterische achtergrond van het evolutionaire
pad samen met Ali Ritsema.
Louis en Mieke Geertman
leiden ons over literaire wegen op de tweede dag. De
theosofische maar ook de
historische en de moderne
literatuur komen aan de orde
met het oog op zelfkennis en
de geestelijke mogelijkheden
die in de literatuur ontdekt
en herkend kunnen worden.
Soms juist daar waar je het
niet zou verwachten.
Richard van Dijk gaat zich
met ons afvragen waarom wij
niet doen wat we innerlijk
voelen dat we zouden moeten doen. De wereld in een
crisis, geloofsijver in de aanval en wat kunnen we dan?
Hoe komen mensen tot de
realisatie dat zij meer zijn dan
oorlogvoerende, bekvechtende, bezit verzamelende en

de wereld vervuilende wezens die er van overtuigd zijn
dat alles om hen draait?
Op de zondagmorgen, de
dag van de stilte gaat Elly
Kooijman De Stem van de
Stilte waarvan de tekst door
H.P. Blavatsky is doorgegeven
aan de ‘weinigen’, met ons
delen.
De zondagmiddag sluit af
met het onderzoeken van
het Derde Doeleinde van de
Theosofische Vereniging
door de zoekers naar Waarheid voor wie geen religie
boven Waarheid gaat met Fay
van Ierlant. Het gaat dan over
de verplichte pelgrimstocht
van de ziel met zijn onverklaarde wetten en latente
vermogens.
Op zaterdagavond zullen
Jan en Terezinha Kind vertellen over het theosofisch
werk in Brazilië. Een volledig
uitgewerkt programma van
de Zomerschool 2007 vindt u
in deze Theosofia.
FvI

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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The Harvest
of Life - The
Blavatsky
Lecture 2002
Alan Hughes
36 pp.,
brochure 2002,
Price € 6,50

De Oogst van het Leven Blavatsky Lezing 2002
Alan Hughes
Uitgeverij der Theosofische
Vereniging in Nederland
39 blz., brochure 2007
Prijs € 3,50

Buddhist Meditation
Samdhong Rinpoche, 172 pp.,
paperback, reprint 2005
ISBN 81 7059 367 0; Price € 6,00
This book consists of a series of talks
given by this distinguished Tibetan
scholar at The School of the Wisdom at
the Theosophical Society Headquarters
in Chennai, India.

De andere Jihad
Omar Nahas
120 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 7900 110 1,
Prijs € 12,50
Wie weet nog wat jihad letterlijk
betekent? Dat is: inspanning,
ergens helemaal voor gaan. Dat
kun je met woorden doen. Door
oplaaiende conflicten proberen
om te zetten in vrede. Door bij
te dragen aan een positievere
beeldvorming omtrent de islam.
Over die ándere jihad gaat dit
boek. Een boek voor jong en
oud, moslims en niet-moslims.
Een toegankelijke, moderne
interpretatie van de belangrijkste
begrippen uit de islam.

Drie Wegen, één Pad - De Stem
van de Stilte, Licht op het Pad en
Aan de Voeten van de Meester
H.P. Blavatsky, M. Collins, Alcyone
(J. Krishnamurti)
Uitgeverij der Theosofische
Vereniging in Nederland
224 blz., gebonden 2006
ISBN 90 6175 088 1, Prijs € 20,50
Het thema van de zomerschool
2007 van de Theosofische Vereniging in Nederland ‘Vele wegen,
één Pad’ is mede ingegeven door
de titel van dit boek. De wegen
in dit boek zullen ook op de
zomerschool ter sprake komen.

Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom
(Symposion Reeks)
Bijdragen van
Peter Huijs, Esther Oosterwijk-Ritman, Michael Portnaar
49 blz., paperback 2006. ISBN 90 6732 330 6, Prijs € 11,00
Het verborgen woord is de energie die het goddelijke zoekt in de
mens en in de schepping. Want het goddelijke wordt zichtbaar in
‘mensenzonen’; het kan in iedere mens doorklinken.

Theosofia3Pag(132).indd 1

25-04-2007 11:13:57

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
The Theosophist, February 2007:
Olcott Death Centenary Issue – Part I
Price: € 3,50
The Theosophist, March 2007:
Olcott Death Centenary Issue – Part II
Price: € 3,50

Theosofie in de Qabbalah
Grace F. Knoche, 183 pp.,
paperback 2007
ISBN 978 90 70328 70 2;
Price € 14,00
In deze heldere presentatie
richt de auteur zich op de
belangrijkste qabbalistische
thema´s, waarvan zij de
begrippen en symbolen
vergelijkt met equivalenten
in de hedendaagse
theosofie, vooral in de
werken van H.P. Blavatsky
en G.de Purucker, waaruit
blijkt dat de qabbalah één
van de stromen is van de
universele wijsheid-traditie
van de mensheid.

The Heavens Declare - Astrological
Ages and the Evolution of Consciousness
Alice O.Howell, 281 pp., paperback 2006
ISBN 978 0 8356 0835 0; Price € 16,95
The author belongs to the most profound astrologers of our time and is an
authority on C.G.Jung’s depth psychology. Her view of astrology as symbolic of
archetypal processes provides a tool for the deep healing of the psyche.
Zhuang Zi - de volledige geschriften
het grote klassieke boek van het taoïsme
Kristofer Schipper (vertaling en toelichting),439 blz.,
gebonden 2007. ISBN 978 90 457 0085 4; € 39,90
Als een van de vroegste teksten van het taoïsme
hebben de geschriften van Zhuang Zi een zeer grote
invloed uitgeoefend op de filosofie en de kunst van
het Verre Oosten. Na meer dan tweeduizend jaar is
het nog steeds een van de meest geliefde boeken in
China, Korea en Japan. Zhuang Zi waarschuwt voor
alle schijnwetenschap en bijgeloof. Hij leert ons in
eenvoud en stilte, door werk en door meditatie, de
weg van de eenheid van mens en natuur, te vinden.
Hidden Wisdom - A Guide to the Western Inner Traditions
Richard Smoley and Jay Kinney
400 pp., paperback 2006
ISBN 978 0 8356 0844 2; Price € 18,50
Everyone fascinated by The DaVinci Code could not find a better overview of
the mystical riches indigenous to the West than this one. Its subjects range
comprehensively from Jungian psychology to the Kabbalah and Gnosticism,
and from Freemasonry and the Templars to Alchemy, Shamanism, the
Gurdjieff work, Neopaganism, Sufism, and esoteric Christianity.

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