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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 specifieke 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 Theosofische 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 reflectie, 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.
Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theosofie
biedt een filosofie 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. Theosofie 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.
Theosofie 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 Theosofische 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.

Theos-Pag(TS).indd 1

31-12-2007 15:50:14

Verbale misleidingen
– Radha Burnier

Beweringen van Krishnamurti zoals
‘Het woord “boom” is niet de boom’,
of ‘Het woord “liefde” is niet liefde’
zijn onweerlegbaar. Woorden doen
mensen geloven dat zij de feiten
achter de lettergrepen ervaren.
Door over geweldloosheid te praten
kan iemand zichzelf ten onrechte
doen geloven dat geweldloosheid een
realiteit is in zijn leven. Al vanaf de
oudheid wordt er voor dit gevaar
gewaarschuwd. Eén van de conditioneringen waardoor het menselijk
verstand verduisterd wordt, is door
middel van woorden, inclusief de betovering die teweeggebracht wordt
door geschriften en woorden van
autoriteit.
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Bekende woorden met een duidelijke
betekenis worden tegenwoordig vervangen door vage alternatieven of ambigue frasen om illusies te scheppen,
waarbij men best weet dat feiten niet
veranderen door woorden. Een doof
iemand is nog steeds doof, ook al zeggen mensen dat hij ‘gehoorbeschadigd’
is in een poging te vermijden de nu
eenmaal bestaande doofheid onder
ogen te zien. Op soortgelijke wijze
slaagt het spreken over ‘visueel gehandicapten’ er niet in om het onaangename feit van blindheid te verzachten.
De geraffineerdere, afleidende woorden betekenen niets en verhullen veel.
In gevangenenkampen van de VS in
Irak en elders wordt, wanneer een
gevangene gewurgd of verstikt wordt,
dit beschreven als ‘gecompromitteerde
ademhaling’.
In een scherp en kritisch artikel dat
gepubliceerd is in The Hindu, een
krant met een brede oplage in India,
vestigt P. Sainath (30 mei 2004) de aandacht op de martelingen die werden
toegepast in de Abu Ghraib gevangenis door personeel uit de VS, waarbij
hij aantoont hoe cru de eufemismen
zijn die in de New York Times en an3

dere bronnen in de VS gebruikt worden. Ofschoon de wrede en misdadige
handelingen die onder het Hoesseinregime plaatsvonden vierkant beschreven werden als ‘marteling’, worden
soortgelijke aanvallen op gevangen
door legerpersoneel uit de VS omschreven als ‘rigoureuze ondervraging,
tactieken om mensen onder druk te
zetten, bot geweldtrauma, slechte behandeling, afdwingende technieken’
enzovoort. Sainath zegt er het volgende over:
‘Het nalezen van rapporten in de voornaamste media in de VS in de loop van
veertien dagen laat het volgende denkbeeld zien: gebruik het woord ‘marteling’
niet als u het kunt voorkomen. Dat is
niet iets wat wij met ‘onze jongens’ geassocieerd willen zien, ongeacht wat het
beeldmateriaal laat zien. Bovendien, zoals president Bush het formuleerde, liggen die walgelijke dingen (lees martelingen) niet in de aard van het Amerikaanse volk.’
Het leger van de VS bezag de acties
van zijn mannen op de volgende manier:
‘Zij schiepen de fysieke en mentale voorwaarden voor het succesvol ondervragen
van getuigen.’ Dat is het schattigste verslag van barbarij dat u ooit gehoord
hebt’.
Feiten verhullen door misleidende
woorden te gebruiken is een wijdverbreide techniek die vooral gebruikt
wordt door mensen die aan de macht
zijn. Vroeger hoorden wij over communistische rechtspraak en wij werden
verondersteld niet te vragen of rechtspraak communistisch of kapitalistisch
kan zijn. Wanneer rechtspraak verwatert, ingeperkt of afgedekt wordt dan
verwordt zij tot een kwalijke parodie.

4

De bron van moraliteit

De menselijke natuur verandert niet
gemakkelijk: in feite lijkt zij zelfs niet
te veranderen gedurende eeuwenlange
radicale externe veranderingen. Tegenwoordig moeten wij het droevige feit
onder ogen zien dat de menselijke natuur even ruw, wreed en ongevoelig
blijft als zij altijd geweest is. Geweld
neemt op een schaamteloze manier
toe. Djengis Khan trok door Azië
waarbij hij ieder die hij tegenkwam
ombracht en hij werd een beroemdheid. De moslims die India binnenvielen waren niet anders: zij doodden
alle monniken in de belangrijke boeddhistische universiteit van Nalanda en
traden alle niet-moslims gewelddadig
tegemoet. Maar geweld is niet alleen
het domein van moslims. De slavenhandel was enorm gewelddadig, waarbij er onvoorstelbare aanslagen gepleegd werden op de lichamen en
waardigheid van miljoenen mensen. In
de huidige tijd is er zulk wijdverbreid
geweld tegen arme kinderen, dieren,
vrouwen, gevangenen enzovoort, dat
de gevaren van het oerwoud nietig lijken, vergeleken bij het leven in de steden.
Toen de ‘koude’ oorlog eindigde,
klonk er een zucht van opluchting, in
de zogenoemde vrije wereld, maar vrijheid lijkt snel te eroderen in ‘democratieën’ die zogenaamd gebouwd zijn op
het grote principe van vrijheid. Een
Amerikaanse krant meldt dat de regering van de VS denkt over het uitgeven
van miljarden dollars aan het vestigen
van een surveillancesysteem, om de activiteiten van iedereen die het land binnen komt in de gaten te houden, vanaf
het moment dat zij een visum aanvragen. Dit is precies wat ze deden in
communistisch Rusland, China en andere totalitaire staten waar mensen beTheosofia 109/1 · februari 2008

keken en bespioneerd worden. ‘De
verdediging van het thuisland’ lijkt bijna iedere wreedheid te rechtvaardigen:
mensen in vernederende omstandigheden brengen, hen kwellen, hun persoonlijke levenssfeer schenden enzovoort. Egoïstische overwegingen overheersen de democratische waarden die
luidkeels geproclameerd worden.
Fanatisme komt ook op in de politiek. Religieuze onverdraagzaamheid is
maar al te gewoon. De eminente wetenschapper Aston kwam terug op zijn
kennis van ‘Occult Chemistry’ om te
ontkomen aan verlies van respect door
de wetenschappelijke gemeenschap.
Neurowetenschappers zeggen steeds
dat het denkvermogen een activiteit is
van de hersenen. Ook op het politieke
vlak worden er verwoede pogingen gedaan om leerstellingen aan andere
mensen op te dringen. Technologie is
beschikbaar om geweld te verergeren,
om wreedheid te systematiseren en
wijd en zijd fanatisme te praktiseren.
De propagandamachine hersenspoelt
mensen op een effectieve manier en
wordt in stand gehouden door de
macht van het geld.
Hoe kunnen moraliteit en deugd teruggebracht worden in het menselijk
hart naarmate de menselijke maatschappij afdaalt naar diepere en diepere niveaus van barbarij, waarvan de
rol van vrouwen in de misdaad een
voorbeeld is? Opgeschilderde jonge
vrouwen, die er mooi en opgewekt uitzien, vernederen en martelen gevangenen, onder wie sommigen misschien
geen kwaad gedaan hebben, maar alleen op verdenking werden opgesloten
in Irak en Afghanistan. Vanuit theosofisch oogpunt biedt geboorte in een
mannen- of vrouwenlichaam verschillende soorten gelegenheden voor de
ontwikkeling van het menselijk karakTheosofia 109/1 · februari 2008

ter en daarom wordt er meestal een
balans in stand gehouden in het aantal
incarnaties in iedere sekse. Annie Besant suggereerde dat geboorte in een
vrouwelijk lichaam meer geduld, vriendelijkheid en zorg voor anderen aanleert: een moeder houdt de wacht en
zorgt voor haar baby ook als ze erg
moe is, en brengt gemakkelijk offers,
opdat het kind gezond en gelukkig opgroeit – een gelegenheid die zich niet
voordoet in een mannenlichaam.
Het opzettelijk onderwijzen van
wreedheden aan vrouwen door legertraining is een stap terug in de evolutie
van de ziel. Precies zo is het voorzien
van kinderen van dodelijk wapentuig
en hen gebruiken om bloed te vergieten volkomen fout. De lange periode die het mensenkind nodig heeft om
in staat te zijn voor zichzelf te zorgen
zou een evolutionair middel kunnen
zijn om agressieve neigingen, overgeerfd door het brein, te beperken. Zelfs
een jong dier zonder fysieke kracht
gromt, krabt of bijt naar een indringer
die gevaar betekent. Maar een mensenkind heeft lange tijd geen tanden,
heeft helemaal geen kracht en is volkomen afhankelijk. Het kan groeien zonder agressieve eigenschappen te ontwikkelen. Ideeën over gelijke kansen
voor vrouwen en het laten deelnemen
van kinderen aan oorlogvoering zijn
misschien helemaal niet afgestemd op
het spirituele plan voor de wereld.
Wat is de bron van ware moraliteit?
Een vraag van wezenlijk belang voor
ons allen in de huidige tijd. De Grieken dachten dat deugden eigenschappen van de ziel waren, het licht van de
logos (Isvara) weerspiegeld in ieder
bewustzijn. Licht maakt zien mogelijk
en helder licht is nodig om goed te
zien. Dat licht is de intelligentie in
ieder levend wezen, zelfs de laagste.
5

Het goddelijke licht wordt weerspiegeld vanuit de logos in de jivatma of
monade, daarna in het causale bewustzijn, daarna in het denkvermogen. Op
causaal niveau ontwikkelt het menselijk bewustzijn geen slechte eigenschappen, omdat het licht sterk genoeg
is om alle duisternis van de lagere impulsen tegen te houden, en het goede
te destilleren uit de ervaringen, opgedaan in de buitenwereld. Maar tegen
de tijd dat het weerspiegelde licht het
denkvermogen verlicht, is het nogal
zwak. Toch noemen wij het deugd.
Wij weten alleen wat deugd is op een
zwak soort manier: we leven niet
deugdzaam omdat het licht niet helder
genoeg schijnt in ons denkvermogen.
Deugd kan niet gecultiveerd worden,
maar ze kan gevoed worden, net zoals
we een zaadje niet kunnen laten groeien maar wel kunnen helpen door het
water en zorg te geven. Dat moet gedaan worden op het individuele en
collectieve niveau.
Eén manier is om geweld helemaal af
te zweren, alsook kwade wil, vijandigheid en agressieve gedachten en intenties. Zelfs scherpe woorden vormen
een deel van het geweld dat de vrede
van de aarde verstoort. Fanatisme
moet afgelopen zijn binnenin ons, niet
alleen in instellingen. Wij moeten onszelf in de gaten houden en beseffen dat
het fanatiek is om overal een mening
over te hebben. Als gemeenschap van
theosofen kan de manier waarop wij
leven, denken en spreken heel belangrijk zijn in deze tijd, om de beschaving
weer op het juiste spoor te zetten. Een
eeuw geleden schreef een meester van
wijsheid dat leden van de Theosophical
Society fanatisme in elke vorm dienen
te bestrijden. Het is onze verantwoordelijkheid en plicht om die verheven
wezens te helpen, van wie gezegd
6

wordt dat zij de mensheid behoeden
voor het nog slechter worden, door
spirituele invloeden neer te doen dalen
om het goede te inspireren en de golf
van barbarij terug te dringen.
Occulte overlevering
Het woord ‘occult’ of ‘occultisme’ geeft
aanleiding tot vreemde beelden bij
sommige mensen – beelden van toverij
en activiteiten met ongepaste doelstellingen. Het woord ‘occult’ betekent
echter alleen ‘verborgen, afgedekt”.
Het universum is een groot mysterie;
er zijn ontelbare feiten, processen,
krachten en wetten die verborgen blijven, ondanks voortschrijdende kennis.
Iedereen die dieper doordringt in het
mysterie dan anderen is een occultist.
Er was een tijd dat iemand die op
een knop drukte om allerlei beelden
op een scherm te doen verschijnen beschouwd zou zijn als een leugenaar,
een fantast of een tovenaar. Maar in
het licht van hedendaagse kennis is het
verschijnsel opgehouden occult te zijn
en is het gewoon een deel van wetenschap en techniek. Klaarblijkelijk is het
met betrekking tot het ongebruikelijke
en onbekende verstandiger om niets te
verwerpen, te veroordelen of weg te
wuiven; we mogen ons geen oordeel
aanmatigen.
Hieronder geven wij merkwaardige
informatie die slechts door heel weinigen geverifieerd kan worden; daarom
hoort die informatie tot de categorie
zaken die geschikt zijn voor een
opgeschort oordeel:
(a) ‘Wij zeggen en houden vol dat
geluid bijvoorbeeld een enorme occulte
macht is; dat het een kolossale kracht is;
de elektriciteit die wordt opgewekt door
een miljoen Niagara’s zou nooit het
kleinste vermogen van die kracht kunnen
opheffen als deze door occulte kennis
Theosofia 109/1 · februari 2008

wordt geleid. Er kan geluid worden
voortgebracht van een zodanige aard,
dat de piramide van Cheops erdoor zou
worden opgetild, of dat een stervende, ja
zelfs iemand die aan zijn laatste adem
toe is, weer tot leven zou komen en met
nieuwe energie en kracht zou worden
vervuld.’ (H.P. Blavatsky, The Secret
Doctrine, vol. II, Adyar ed. p.279)
(b) Vraag: Kunt u mij uitleggen hoe
het denkvermogen het lichaam overwint
zodat het levitatie ondergaat?
JK: Weet u zeker dat u hier echt in
geïnteresseerd bent? Ik weet niet waarom
u levitatie wilt ondergaan… Het
denkvermogen zoekt altijd iets mysterieus, iets verborgens, wat niemand anders kan ontdekken behalve uzelf, en wat
u een geweldig groot gevoel van
belangrijkheid geeft, van ijdelheid en
prestige… Maar daar ligt het echte mys-

terie, iets echt heiligs, wanneer u dit hele
leven begrijpt, dit hele bestaan. Daarin
ligt grote schoonheid, grote vreugde.
Als u echt geïnteresseerd bent in levitatie – ik zou niet weten waarom u dat
zou zijn, maar als u dat bent – moet u
een fantastisch, hoog sensitief lichaam
hebben. U moet niet drinken, noch
roken, noch verdovende middelen
innemen, noch vlees eten! U moet een
lichaam hebben dat volkomen buigzaam
is, gezond, dat zijn eigen intelligentie
heeft, niet de intelligentie die door het
denkvermogen aan het lichaam wordt
opgelegd. Als u daar helemaal doorheen
bent, dan merkt u misschien wel dat
levitatie geen waarde heeft! (Gollancz,
Beyond Violence, p.108).
Uit: The Theosophist, juli 2004
Vertaling: A.M.I.

De werkelijke persoon of zaak bestaat niet alleen uit
hetgeen we zien op een bepaald moment,
maar is opgebouwd uit het totaal van
zijn verschillende en wisselende aanzichten,
vanaf zijn verschijning in de stoffelijke vorm
tot zijn verdwijning van de aarde.
H.P. Blavatsky in De Geheime Leer deel I, [37]
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Stilte
– Mary Anderson

We leven in een tijd van lawaai. Er
zijn mechanische geluiden – het
ratelen van de printer van de computer, het geraas van een vliegtuig,
een pneumatische drilboor; je kunt
deze geluiden als nuttig en zelfs
noodzakelijk beschouwen. Dan zijn
er geluiden die de mens maakt om
zichzelf te vermaken, terwijl hij er
soms zijn buren mee kwelt, zoals
geluiden die uit de radio of televisie
komen of uit disco’s.

Mevrouw Mary Anderson is internationaal
secretaris van de Theosophical Society en geeft
over de hele wereld
lezingen in het Engels,
Frans en Duits.
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Het is een bekend feit dat harde geluiden doofheid veroorzaken en hoe dover men is, hoe meer versterking men
nodig heeft. In feite zijn tegenwoordig
veel jonge mensen hardhorend. Bovendien maken propaganda en reclame
gebruik van geluid om mensen te beïnvloeden. Ideeën worden in het onbewuste geïnfiltreerd en kunnen bepaalde automatische reacties veroorzaken
die ons zelfs kunnen beangstigen als
we ons er van bewust worden.
Niet alleen het mechanische geluid
beheerst onze tijd. De menselijke stem
levert ook een bijdrage - mensen spreken soms te hard, te veel en onnodig,
misschien om hun innerlijke ontevredenheid te verbergen, om hun verveling het hoofd te bieden, of om een
minderwaardigheidscomplex te compenseren door het tegenovergestelde –
een superioriteitscomplex.
Aldous Huxley verwijst in zijn Eeuwige Wijsheid naar het feit, dat onze
woorden vaak onvriendelijk, zelfzuchtig of dwaas zijn. Maar we zijn ons hier
niet van bewust wanneer we maar
doorgaan met praten zonder daar bij te
denken.
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Men heeft wel gezegd dat we – in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld
wanneer we opgewonden zijn – voordat we spreken, tot tien zouden moeten tellen. Er is ook wel gezegd, dat we
onszelf zouden moeten afvragen of wat
we willen zeggen waar, vriendelijk en
nuttig is. Het ware, vriendelijke en nuttige vormen een drievoudige zeef: de
zeef van het denken, dat in staat zou
moeten zijn om te beoordelen wat
waar is; de zeef van het hart (niet van
de emoties), dat weet of iets vriendelijk
is of niet; en de zeef van de praktische
rede die ons vertelt of dat wat we willen zeggen eigenlijk wel de moeite van
het vertellen waard is.
Er wordt soms beweerd, dat dat wat
waar is vaak niet vriendelijk is, maar
wreed en dat, omgekeerd, wat vriendelijk is, niet altijd waar is. Maar wanneer
je oordeelt en spreekt vanuit een hoger
gezichtspunt, dan kan dat wat gezegd
wordt zowel vriendelijk als waar zijn.
Dus vanuit een hoger gezichtspunt ziet
men niet alleen de onvolmaakte persoonlijkheid, maar ook de innerlijke
aard van de andere persoon. Er is in
ieder mens iets wat het bewonderen
waard is, zelfs als dat niet aan de oppervlakte zichtbaar is.
Nuttigheid als criterium is misschien
wel het meest strikt. Als we dat altijd
zouden toepassen, zouden we veel
minder spreken! Het is niet onbelangrijk om onderscheid te maken tussen
wat niet nuttig en wat wel nuttig is,
want nodeloze woorden zijn verspilling
van energie. Zij putten niet alleen de
spreker uit, maar ook de luisteraars.
We hebben dit zeker allemaal wel eens
ervaren.
Het beheersen van de tong is een van
de moeilijkste dingen. Dus is beheersing van het spreken, hoe moeilijk ook,
een van de vruchtbaarste oefeningen.
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Dit werd erkend door Pythagoras die
beginnende leerlingen twee jaar liet
zwijgen. De meeste moderne monniken en nonnen beoefenen de stilte gedurende lange perioden van de dag.
Waarom is het zo belangrijk om stil
te zijn? Waarom is stilte zo noodzakelijk en zo waardevol?
Ten eerste zouden we moeten onderzoeken waarom we überhaupt spreken
en waarover. Het spreken komt vaak
voort uit de behoefte die we voelen om
onszelf te bevestigen of te rechtvaardigen. En vaak spreken we, direct of
indirect, over onszelf. Laten we eens
tellen hoe vaak mensen – of wij zelf –
de woordjes ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ gebruiken. Zoals een heilige eens zei: ‘Wanneer het ik, het mij en het mijne verdwenen zijn, is het werk van de Heer gedaan.’ Het heeft geen zin om bewust te
proberen die woorden te vermijden.
Het is de houding van zelfbevestiging
en bezitsdrang die in deze woorden tot
uitdrukking komen, die hen tot een
blokkade maakt.
Spontane (niet geforceerde) stilte is
een teken dat het kleine ‘ik’ minder
overheersend is. Hierin ligt, in de eerste plaats, het belang van stilte in het
geestelijk leven.
Ten tweede: wat werkelijk diepzinnig
is, kan niet in woorden worden uitgedrukt. In het taoïsme wordt gezegd, dat
de tao die benoemd kan worden, niet
het werkelijke tao is. Het goddelijke is
‘ondenkbaar en onuitspreekbaar.’
Soms proberen mensen een begrip van
het goddelijke te benaderen door alles
wat het denkvermogen kan bevatten te
ontkennen: ‘het is niet dit, niet dat.’ –
neti – neti. In Het Licht van Azië lezen
we: Wie vraagt, vergist zich; zeg niets.’
De Chinese klassieker Aap verhaalt
hoe een vrome monnik op reis ging
naar een gebied ten westen van China
9

om de boeddhistische geschriften te
halen en ze terug naar huis te brengen.
Toen hij ze ontving, was hij verbaasd
toen hij zag dat zij uit lege bladzijden
bestonden. Hij beklaagde zich en de
Boeddha verklaarde dat hij in dat geval
hem beschreven bladzijden voor zijn
volk zou geven, aangezien ze te dom
waren om de echte (blanco)
geschriften te begrijpen. Grote
waarheden kunnen niet in woorden
worden uitgedrukt. Dit wordt duidelijk
in De Brieven van de Meesters gezegd:
‘De meeste, zo niet alle geheimen zijn
onverwoordbaar …’
Dan wordt naar voren gebracht dat,
als zulke geheimen in even zo vele
woorden verteld zouden kunnen worden, alles wat de Meester zou moeten
doen zou zijn een lesboek te schrijven,
zodat de grote waarheden net als
grammatica aan kinderen op school
zouden kunnen worden onderwezen.
De Meester voegt er aan toe dat de
innerlijke bereidheid van de leerling
nodig is, als grote waarheden moeten
worden doorgegeven. Hierin ligt de
derde reden om de stilte te bewaren.
Wie voortdurend spreekt, luistert niet.
En wie innerlijk babbelt, wie voortdurend piekert over gedachten, beelden
en gevoelens in zijn of haar hoofd,
staat niet open voor wat dan ook. Waar
alles vol is, is geen plaats voor iets
nieuws. Een leerling ging naar een
Zen-meester en vroeg om onderricht
in het geestelijk leven. De Zen-meester
bood hem eerst thee aan. Hij schonk
de thee in het kopje van de leerling en
ging daar mee door, nadat het kopje
gevuld was, zodat het overstroomde.
De leerling protesteerde, maar toen
zag hij de symbolische betekenis van
deze handeling. Als wij nog volledig
gericht zijn op het aardse – het zelf-
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zuchtige – is er geen ruimte voor het
geestelijke!
‘Stilte’ betekent niet alleen het gesproken woord vermijden. De 17 e
eeuwse mysticus Molinos sprak over
drie soorten stilte: stilte van de lippen,
van het denken en van de wil.
Door de stilte van de lippen vermijden wij verspilling van energie op het
lichamelijk niveau. De stilte van het
denken kan misschien vergeleken worden met chitta vritti nirodhah, het kalmeren van de golven van het denken,
hetgeen Patanjali’s definitie van yoga
is. Waarmee zijn de golven van onze
gedachten en gevoelens bezig? Met het
verleden en de toekomst, met herinneringen en bedenksels, ons bewustzijn is
slechts zelden in de tegenwoordige tijd,
misschien omdat het kleine ‘ik’ geen
plaats vindt in de tegenwoordige tijd –
die niets bevat waarmee het zich kan
sieren.
Wat de stilte van de wil betreft: het
gebabbel van de wil (of het verlangen)
vormt, vaak onbewust, de achtergrond
voor het spreken van het denkvermogen. De stilte van de wil heeft betrekking op het ophouden van onze verlangens of wensen en dat waar we een afkeer van hebben.
Wat is het voor ons belangrijk om ons
bewust te worden van die gevoelens
van voorkeur en afkeur! Het zou een
eerste stap kunnen zijn op de weg naar
innerlijke stilte, de weg naar ware verlichting.
Waar bestaat het lijden van de mens
uit? Volgens de yoga filosofie van de
klesa’s (d.w.z. van het lijden en de oorzaken daarvan) zoals deze verklaard
worden in de Yoga-Sutras van Patanjali,
zijn voorkeur en afkeur deel van de
keten die ons bindt, die het lijden van
de mensheid en van alle wezens veroorzaakt. Door onwetendheid, de eerTheosofia 109/1 · februari 2008

ste schakel in de keten, ontstaat het
ego-gevoel, het gevoel een afgescheiden ‘ik’ te zijn. Onwetendheid betekent hier illusie in de zin dat men de
dingen en zichzelf als iets anders ziet
dan ze zijn. Wij houden b.v. dat wat
slechts tijdelijk is voor iets wat blijvend
is; we kunnen in theorie misschien wel
weten, dat iets niet blijvend is, maar we
doen alsof het eeuwig is. En zo verzamelen mensen eigendommen die ze
achter zullen moeten laten – op zijn
laatst – wanneer het fysieke lichaam
sterft. En het gevolg van deze onwetendheid is het ego-gevoel, de tweede
schakel in de keten van de klesa’s.
Zelfs al is het slechts onbewust, we beschouwen ook het ‘ik’ – ons huidige
bewuste zijn – als iets wat permanent
is. En dat ‘ik’ wil bepaalde dingen voor
zichzelf en wil andere dingen niet. Op
deze manier ontstaan er vanuit het
ego-gevoel verlangens en afkeer, de
derde en vierde schakels in de keten
van het lijden.
Molinos, die sprak over de stilte van
de mond, het denken en de wil, was de
stichter van het quiëtisme, een devotionele mystieke beweging. Zijn filosofie was niet in overeenstemming met
de dogma’s van de kerk en hij stierf in
een gevangenis van de inquisitie.
Maar in feite bevat het quiëtisme, zoals alle vormen van geloof, bepaalde
gevaren als het verkeerd wordt geïnterpreteerd. Er bestaat het gevaar van
passiviteit. Als we refereren aan de
drie guna’s in de Indiase filosofie, dan
zouden we kunnen zeggen, dat dit gevaar bestaat uit het te boven komen
van rajas of buitensporige activiteit
(b.v. overdreven gebabbel) door buitensporige passiviteit of tamas i.p.v.
harmonie of sattva.
Volledige stilte heeft zijn plaats,
maar er zijn tijden en plaatsen om te
Theosofia 109/1 · februari 2008

spreken. Desalniettemin zouden we
van tijd tot tijd moeten pauzeren en
ons bewust moeten worden van wat
onze motieven zijn om te spreken en
onze woorden moeten filteren door de
drievoudige zeef van waarheid, vriendelijkheid en nuttigheid.
Stilte betekent in zekere zin leeg zijn
en open. We moeten open staan voordat we iets kunnen ontvangen. Maar
openheid is niet alles en kan in bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn.Een
medium staat open voor illusoire en
zelfs gevaarlijke invloeden. Onze stilte
zou gebaseerd moeten zijn op absolute
zuiverheid, die zelfloosheid is. Bovenal
zouden we open moeten staan voor dat
wat binnen in ons is. Dit betekent niet
openheid voor astrale invloeden, voor
de invloeden van onze eigen fantasieen, neigingen en dingen waar we niet
van houden. We moeten open staan
voor een dieper niveau van onze innerlijke geestelijke aard, die ons ware wezen is. Dit is erg moeilijk, omdat onze
gevoelens zich vaak vermommen als
hogere inspiraties en intuïties. We
moeten altijd erg wantrouwend tegenover onszelf zijn!
Daarom is openheid nodig voor wat
van binnen is, maar het moet openheid
zijn voor wat zelfloos is, voor het hoogste, voor wat altijd aan gene zijde is.
Openheid voor wat buiten is, is ook
noodzakelijk, maar het gaat niet aan
om alles maar te accepteren waarmee
we in aanraking komen, alles waar
mensen enthousiast over zijn.
Er is wel gezegd: ‘Onderzoek alle
dingen en behoud het goede.’ Om het
goede te kennen is onderscheidingsvermogen voor ons noodzakelijk. Egocentriciteit is de grootste hindernis
voor zo’n onderscheidingsvermogen.
Onze eigen belangen vervormen ons
beeld van de dingen.
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Echte, diepe stilte is, zoals we zeiden,
geen passiviteit, geen slaaptoestand.
Het is rust – geluidloos en daardoor
nauwelijks waarneembaar voor onze
gewone zintuigen en vermogens. Het is
zuiver bewustzijn, d.w.z. zonder het
‘ik’. Zoals Krishnamurti zei: ‘Waar het
‘ik’ niet is, daar is de ‘ander’, daarmee
bedoelde hij het Hoogste, de Grond
van alle dingen; waar het ‘ik’ niet is,
daar is echte liefde.
Waar leegte of stilte in deze zin
heerst, is er energie en geweldige activiteit. Onze kracht wordt niet langer
verspild door onnodige woorden, gedachten, gevoelens en wensen. Een dynamo draait zo snel dat de beweging er
van onzichtbaar is, maar het is de bron
van grote energie.
Dit lijkt enigszins op de toestand van
pralaya waarin alles zich bevindt, maar

in een latente toestand. ‘De Eeuwige
Moeder’, Ruimte is aanwezig in pralaya,
zoals ook de Grote Adem – de voortdurende beweging van in – en uitademing. Het lijkt op de transcendentale
godheid, in tegenstelling tot de immanente godheid die overeenkomt met
het gemanifesteerde universum. Deze
transcendentie is de bron van de immanentie, d.w.z. van het gemanifesteerde universum; het is tegelijkertijd
het uiteindelijke doel ervan. Maar het
is ook het hart ervan. Wanneer het
uiterlijke stil is, kunnen we de innerlijke stem van de stilte horen. Wanneer
het lagere stil is, kan het hogere spreken.
Uit: The Theosophist, maart 2004
Vertaling: EKB

Niets op aarde is blijvend hetzelfde,
want niets is zonder verandering – of blijft gelijk gedurende het kleinste deel van een seconde,
en het gevoel dat we hebben van de werkelijkheid
als we het hebben over het heden,
komt slechts voort uit die korte flits of opvolging
van flitsen van dingen die onze zintuigen ons geven...
H.P. Blavatsky in De Geheime Leer deel 1, [37]
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Mysteriescholen - deel II
– Ali Ritsema

Ook al gingen de meest onschatbare,
occulte boeken voor de wereld verloren, uiteindelijk zal de mens, omdat alles onderhevig is aan cycli, eindigen zoals hij begonnen is: als een
goddelijk wezen.

Dit betekent dat het moment gaat komen dat de mens in staat is zich opnieuw bewust te worden van zijn goddelijk deel, van zijn hogere, innerlijke
vermogens.
De mens kan gaan begrijpen wie hij
werkelijk is en wat in hem en in de cosmos verborgen ligt. Ieder mens is geboren met in zich de rudimenten van
het universeel bewustzijn, waardoor hij
in staat is zich bewust te worden van
zijn innerlijke god, het Ene, of zo u wilt
van Satya, de werkelijke Werkelijkheid.
Dat is waar het om gaat in de mysteriescholen en daar gaat het ook om bij
het bestuderen van De Geheime Leer,
waarvan gezegd wordt dat zij een tipje
van de sluier oplicht.
Gesteld wordt dat de mens, evenals
het universum, een zevenvoudig wezen
is en dat de mens, als zevenvoudige microcosmos, zich verhoudt tot de zevenvoudige macrocosmos, zoals de regendruppel tot de oceaan waaruit hij is
voortgekomen en waarnaar hij na verloop van tijd weer terug zal keren.
De mens brengt als dat zevenvoudig
wezen bij zijn geboorte zeven beginselen of aspecten als kiemen met zich
mee. Zeven wordt het sleutelgetal geTheosofia 109/1 · februari 2008
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noemd van ons universum. Er zijn zeven fundamentele krachten in de natuur, zeven bestaanswerelden en zo
zijn er ook zeven toestanden van bewustzijn waarin de mens kan leven,
denken en bestaan.
Ergens anders wordt gesteld dat de
mens zijn reis van verstoffelijking aanvangt als een simpele spirituele entiteit, een onbewust zevende principe
met kiemen van de andere zes principes / aspecten latent en sluimerend in
zich, en dat hij langzamerhand in iedere sfeer meer en meer solide wordt ...
Deze principes / aspecten worden
originele essenties genoemd en uit deze originele essenties zijn alle dingen
opgebouwd. Werelden, wezens, dingen
alles emaneert vanuit de ene Universele Realiteit, die de ene en oneindige
oorzaak genoemd wordt, de wortelloze
wortel van alles (de eerste grondstelling in de Proloog van de GL)
Hiernaar verwijst ook de derde
grondstelling in de GL als de fundamentele eenheid van alle zielen met de
universele overziel (Alaya).
In de hele evolutie is een ontwikkeling gaande door de verschillende vormen heen: van mineraal naar plant,
van plant naar dier, van dier naar
mens. De mens start vanuit dat onbewuste zevende principe ofwel vanuit
een passief spirituele aard, wordt meer
en meer aards, stoffelijk, solide, totdat
in onze huidige staat van ontwikkeling
geest en stof tot een evenwicht komen.
Vanuit dit evenwicht krijgt de geestkant langzamerhand weer de overhand
ten koste van de stoffelijke kant totdat
de ‘vonk’ die ooit de evolutionaire loop
begon zichzelf weer terugvindt, net zo
vrij van het stoffelijke als in het begin,
met dit verschil dat de vruchten van
alle persoonlijke levens als ervaring en
wijsheid gewonnen zijn.
14

Ik heb gezegd dat er zeven gebieden
van bewustzijn zijn. Volgens De Geheime Leer worden de drie hogere gebieden van bewustzijn slechts aan ingewijden onthuld en verklaard. En, zo
wordt gesteld, het is aan de mens om
zijn eigen drie hogere bewustzijnstoestanden met de drie hogere gebieden
van de kosmos in harmonie te brengen.
Maar, er staat ook dat hij, voordat hij
kan proberen die in samenklank te
brengen, de drie ‘zetels’ ervan (de aspecten) tot leven en werkzaamheid
moet wekken: zij moeten geactiveerd
worden.
Aangegeven wordt dat de mensheid
het vierde of laagste en meest stoffelijke stadium heeft bereikt, dat het
punt van neerdaling in de stof gepasseerd is en de opwaartse boog vanuit
de stof naar de geest voor ons ligt.
Maar deze opwaartse ontwikkeling,
de reis terug naar het spirituele, moet
gemaakt worden door een bewuste
keus en met een bewuste inspanning.
(De zetels moeten tot leven en werkzaamheid worden gewekt)
De esoterische filosofie wordt in alle
eeuwen opnieuw onder de aandacht
van de mensheid gebracht om de
mensheid te helpen en te bemoedigen
in haar poging de bewuste ontwikkeling naar het spirituele aan te gaan.
Zij moet de weg wijzen bij het tot leven en werkzaamheid brengen van de
hogere aspecten en de weg die gegaan
moet worden aangeven.
Wat dan zijn die wegwijzers? En begrijpen we die wegwijzers of moeten
we de taal, ‘de symboliek’ waarin ze
gegeven zijn misschien eerst of beter
leren verstaan?
Naast De Geheime Leer heeft H.P.
Blavatsky ook het boekje De Stem van
de Stilte nagelaten. In feite gaat dit
boekje alleen maar over het pad dat de
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mens heeft te gaandie zich spiritueel
wil ontwikkelen.
In het boek wordt het pad aangeduid
als het Arya-pad. Dit sluit aan bij De
Geheime Leer waarin wordt aangegeven dat de ontwikkeling die de mensheid heeft te gaan, dus vanuit het materiële naar het spirituele, het Aryastadium genoemd wordt.
Wat wordt hiermee bedoeld? Ik heb
eerder al aangegeven dat de evolutie te
maken heeft met het ontwikkelen van
het bewustzijn en het woord Arya verwijst naar een bewustzijntoestand die
verbonden is met het stadium van de
‘Arya’s. Volgens de Theosophical Glossary staat ‘Arya’ voor ‘the holy’, en holy
betekent volgens het woordenboek o.a.
gewijd, geheiligd, geestelijk vervolmaakt.
Oorspronkelijk was ‘Arya’ de titel die
gegeven werd aan degenen die het pad
naar nirvana waren binnengegaan. Dat
wil zeggen aan degenen die zich volledig vrij hadden weten te maken van de
aardse lusten en hartstochten. Nirvana
betekent ook: uitblazen, uitdoven.
Dit pad, dit Arya-pad, zo wordt gesteld, heeft vier stadia. Deze vier stadia
kunnen alleen bereikt worden dankzij
grote spirituele ontwikkeling en ‘groei
in geestelijke volmaaktheid’.
Het vierde stadium is dat van de Arhat, de ‘worthy one’, het is het stadium
van de mens die waardig is bevonden
en goddelijke eerbewijzen heeft verdiend, wij zouden zeggen cum laude
geslaagd is. De Arhat is iemand die het
beste en hoogste pad is binnengegaan
en zich heeft bevrijd van de aardse begeerten en hartstochten en dus van
wedergeboorte. Met andere woorden:
de Arhat heeft zich de spirituele kwaliteiten eigen gemaakt van die bewustzijntoestand. (die kwaliteiten worden
de ‘vier vruchten’ genoemd).
Theosofia 109/1 · februari 2008

Ook in de Brieven van de Meesters
wordt melding gemaakt van Aryan
literatuur. Op een gegeven ogenblik
wordt namelijk door KH (één van de
meesters) aangegeven dat in de correspondentie, in deze brieven, meer informatie is vrijgegeven over de A.E. Philosophy, de Aryan Esoteric Philosophy,
dan ooit was uitgegeven aan niet-ingewijden, voor zover KH weet (brief 68).
(Chronologisch brief 68, Ned. Brief
16, blz. 125)
Zoals ik al gezegd heb, worden in De
Stem van de Stilte aanwijzingen gegeven die met dit Arya-pad te maken
hebben. Er wordt o.a. gesteld dat je
‘het Pad niet kunt begaan voordat je zelf
dat Pad geworden bent’ en dat het Pad
aan het eind tweevoudig is. Aan het
ene eind: onmiddellijke gelukzaligheid
en aan het andere: uitgestelde gelukzaligheid.
Het ene pad, het pad van onmiddellijke gelukzaligheid, staat bekend als
het ‘open’ pad, ook wel het pad van
bevrijding genoemd.
Het tweede pad, het pad van uitgestelde gelukzaligheid, wordt het verborgen pad genoemd, oftewel het pad
van zelfverloochening en het wordt
daarom ook wel het pad van smart
genoemd.
Om het essentiële verschil tussen
deze twee duidelijk te maken, zal ik er
iets meer over zeggen.
Op het open pad gaat het om de
eigen individuele bevrijding uit de gebondenheid aan de stof en van het lijden op deze wereld; het individu gaat
op in nirvana en houdt geen verbinding
met de rest van de mensheid. Zo’n individu is niet in staat of bereid de
vruchten van wat hij of zij heeft bereikt
of geleerd tijdens het proces van ‘bevrijding van de stof’ met anderen te
delen.
15

Aan de andere kant echter geeft het
individu die het verborgen pad heeft
gekozen niet alleen de gehechtheid
aan deze wereld, maar geeft ook het
recht op (en dus de gehechtheid aan)
nirvana op. Dit individu kiest ervoor
verbonden te blijven met de wereld om
de mensheid te kunnen helpen in haar
pogingen vooruit te komen.
De focus op het verborgen pad ligt
niet op het ene individu maar op het
AL, het geheel. Het gaat erom dat allen, en niet de ene individu, uiteindelijke bevrijding ten deel zal vallen. Het is
uit mededogen dat degene die het verborgen pad volgt van bevrijding afziet
of zoals het in De Stem van de Stilte
staat: ‘Kan er gelukzaligheid zijn wanneer al wat leeft moet lijden? Zult u gered worden en de hele wereld horen wenen?’
Dit is het pad van mededogen.
Mededogen wordt de ‘Wet der Wetten’
genoemd en ook ‘eeuwige harmonie’,
de Wet van eeuwige liefde (Stem van
de Stilte nr 300).
Dit Arya-pad wordt ook het pad van
de bodhisatva genoemd en het pad van
de boeddha’s van volmaaktheid.
Dit is het pad dat vóór ons ligt.
Wij zullen – ooit – op onze weg naar
een meer spiritueel bewustzijn de Arhats worden, waardig bevonden door
het ontwikkelen van de benodigde spirituele kwaliteiten.

Dit is, in het kort weergegeven, het
pad van de opwaartse boog, waarbij de
geestelijke kant zich langzamerhand
bevrijdt van de vorm, van de aantrekking van de materiële kant van het leven, en waarbij een uitbreiding van het
zelfbewustzijn en kennis van andere en
hogere gebieden van bestaan plaatsvindt (GL I, p. 166). Stof wordt afgeschud; stof dat de blik vertroebelt.
Het zijn diegenen die wij adepten
noemen, die onze voorlopers zijn. Zij
weten hoe zij hun bewustzijn op de
hogere, meer goddelijke gebieden kunnen afstemmen.
En zij zeggen ons onomwonden dat
wij ‘het leven moeten leiden dat vereist
wordt voor het verwerven van dergelijke
kennis en vermogens en dat wij dan vanzelf Wijsheid zullen verkrijgen’. Dit is
altijd in de mysteriescholen onderwezen.
‘De mysteriën werden nooit en kunnen
nooit binnen het bereik van het grote publiek worden gesteld, tenminste niet vóór
die lang verwachte dag waarop onze religieuze filosofie universeel wordt.’
Zeker, zo staat in de Brieven van de
Meesters (MB 2), wij hebben onze scholen en leraren, onze neofieten en shaberons (hogere adepten) en de deur wordt
steeds geopend voor hem, die op de juiste
wijze klopt. En wij heten de nieuweling
onveranderlijk welkom; maar, in plaats
van naar hem te gaan, moet hij naar ons
komen’.

We zijn, zoals een vooraanstaand fysicus eens zei,
niet louter toeschouwers, maar eerder deelnemers.
Wij leven, zegt hij, in een deelnemend universum."
The Universe, the Atom and You, part 1, p. 230
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Wetenschap, meditatie,
mededogen en beeldspraak
– John Algeo

Het Massachusetts Institute of Technology (of ‘MIT’, zoals het gewoonlijk
aangeduid wordt) te Cambridge,
Massachusetts, is voor de westerse
wetenschappelijke wereld zo ongeveer wat Bodh Gaya (de plaats waar
de Boeddha verlicht werd) is voor de
wereld van het boeddhisme: centrale
plaatsen in hun respectievelijke tradities die de aanhangers van die tradities streven te bereiken, door een
academische benoeming of door een
pelgrimstocht. Het lijkt misschien of
MIT en Bodh Gaya in tegengestelde
delen van de wereld liggen, zowel
fysiek als spiritueel. Maar op 13 en
14 september 2003 kwamen ze bij
elkaar toen de Dalai Lama, de leidende figuur van het Tibetaanse
boeddhisme, naar het MIT kwam,
niet op pelgrimstocht, maar voor een
conferentie.

Dr. John Algeo is internationaal vice-voorzitter
van de TS en emeritus
hoogleraar aan de
Universiteit van Georgia, VS. Hij heeft veel
academische onderscheidingen ontvangen.
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De conferentie over het thema ‘Onderzoek van het denkvermogen: uitwisselingen tussen het boeddhisme en de biogedragswetenschappen over hoe het
denkvermogen functioneert’ was de eerste in zijn soort, zowel voor het MIT
als voor de Dalai Lama. Het was een
bijeenkomst waarbij wetenschappers
en boeddhisten hun inzichten, ervaringen en experimenten deelden, zoals
een verslag van de MIT website het
formuleerde, ‘met een diep respect,
nederigheid en vreugde zoals die zelden of nooit viel waar te nemen in de
academische conferentiewereld’. Tegen
een achtergrond van scherp contrasterende opvattingen over de wereld, bekeken de wetenschappers hoe ze konden leren van de ervaringen van de
boeddhistische monniken, die hun leven doorbrengen met urenlang mediteren.
Ofschoon zowel de wetenschap als
het boeddhisme zich wijden aan het
begrijpen van de aard van het universum, was de ervaring van de conferentie waarschijnlijk een grotere cultuur17

schok voor de wetenschappers dan
voor de boeddhisten, die gewend zijn
naar waarheid te zoeken door middel
van dialoog, ongeveer net zoals de
scholastici van het middeleeuwse westerse christendom dat deden. De wetenschappers waren op zoek naar kennis over hoe het mediterende denkvermogen werkt; de Dalai Lama kwam
met een eenvoudige en pragmatische
boodschap: ‘Ik zoek wetenschappelijke
steun of bevindingen met de bedoeling
dat iedereen geholpen kan worden om
een gelukkig denkvermogen te krijgen.
Iedereen doet moeite voor materieel
comfort, maar niet zoveel moeite om
gelukkig te zijn’.
Al meer dan vijftien jaar nodigt de
Dalai Lama westerse wetenschappers
uit in zijn huis in Dharamsala om over
wetenschap en boeddhisme te spreken,
maar dit was de eerste gezamenlijke
openbare conferentie in het westen
over dit onderwerp. Er was in het bijzonder aandacht voor hoe meditatie
het denkvermogen (of zoals westerse
wetenschappers zeggen, de hersenen)
beïnvloedt en wat de effecten ervan
voor ons en de wereld waarin wij leven
betekenen. Het publiek omvatte ongeveer 1200 personen, en nog eens 1600
mensen moesten weggestuurd worden
door ruimtegebrek. Het directe doel
van de conferentie was het bedenken
van manieren om experimenten te ontwikkelen voor het meten van de effecten van meditatie op de hersenen van
boeddhistische monniken te meten die
zich in een meditatieve toestand bevonden.
Wetenschappers zijn deels geïnteresseerd in de effecten van meditatie, omdat vroegere studies, bijvoorbeeld door
professor Richard J. Davidson van de
universiteit van Wisconsin, hebben
aangetoond dat mediterenden een
18

sterkere weerstand hebben tegen griep
dan mensen die niet mediteren, hetgeen suggereert dat meditatie het immuunsysteem versterkt. Davidson ontdekte dat mediterenden verlaagde activiteit vertonen in de rechter prefrontale cortex, die geassocieerd wordt met
negatieve emoties van boosheid en
angst, en dat ze ook de grootste hoeveelheid antilichamen tegen griep produceren.
Maar de MIT-conferentie hield zich
niet bezig met de medische voordelen
van meditatie, maar veeleer met drie
aspecten: aandacht, emotie en mentale
beeldspraak. Tibetaanse meditatie behelst training in alledrie deze onderwerpen. Aandacht is het vermogen om
zich lange tijd te concentreren op één
enkel doel. Emotionele zelfbeheersing
wordt beoefend door boeddhistische
monniken, die erin getraind zijn om
een negatieve, gewelddadige emotionele staat te veranderen in een positieve, liefhebbende staat, door het beoefenen van mededogen. Mentale
beeldspraak is een basisvoorwaarde
van Tibetaanse meditatie doordat het
gedachtevormen van boeddhistische
beelden schept. Zulke beeldvorming is
een belangrijke factor, zowel bij het
denken als voor het geheugen.
Het besef dat verbeeldingskracht een
latente kracht binnenin ons is, is beslist
niet uisluitend Tibetaans. In de Europese klassieke tijd en in de middeleeuwen werd er een geheugensysteem
ontwikkeld, bekend onder de naam
‘Ars Memoriae’, ‘de kunst van het geheugen’, die het formeren van ingewikkelde beelden gebruikte als techniek
om het geheugen te verbeteren. De
techniek is in de laatste eeuwen grotendeels vergeten in het westen, waar
veel andere aspecten van de aloude
wijsheid verwaarloosd zijn. VoorbeelTheosofia 109/1 · februari 2008

den van dergelijke beeldspraak zijn
echter te vinden zowel in Licht op het
Pad als in De Stem van de Stilte. Dus dit
is nog steeds een deel van de theosofische traditie, zoals ook in de kabbala,
met zijn reliëffiguur van de levensboom en zijn tweeëndertig paden.
Richard Davidson, de professor uit
Wisconsin, is begonnen aan een onderzoeksprogramma om mededogen te
bestuderen, een emotie die een kernbegrip is binnen de boeddhistische psychologie, maar die de westerse wetenschap merendeels genegeerd heeft. Als
de boeddhisten gelijk hebben, dan hebben westerse wetenschappers een belangrijk deel van de emotionele machinerie van de hersenen gemist, een deel
waarvan de ontwikkeling grote gevolgen kan hebben voor de maatschappij.
‘Wij willen mededogen onder de aandacht brengen als een focus van legitiem wetenschappelijk onderzoek’, zei
Davidson. ‘Deze lui kunnen het naar
believen inzetten’.
Of, zoals MIT-professor in de biologie Eric Lander het formuleerde, ‘zoals
het lichaam van een goed getrainde atleet informatie verschaft over het menselijk lichaam, zo zal iemand die zich
getraind heeft om zeven of acht uur
per dag te mediteren informatie kunnen verschaffen die we kunnen bestuderen’.
Verscheidene verslagen van die gebeurtenis vermeldden hoezeer de
boeddhisten openstonden voor allerlei
gezichtspunten. Vermeld wordt dat de
Dalai Lama op een nieuwsconferentie
voorafgaande aan de gebeurtenis op
MIT, gezegd heeft dat het westen ‘verder vooruit is op het terrein van kosmologie, neurobiologie, fysica en psychologie, en boeddhisten moeten deze
vakgebieden gaan bestuderen. Boeddhistische geloofsstellingen kunnen
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veranderen door de wetenschap. De
manier waarop aloude teksten hemellichamen beschrijven, bijvoorbeeld,
moet echt veranderen’.
Op de conferentie vroeg een wetenschapper de Dalai Lama over de ethiek
van het gebruik van dieren bij wetenschappelijk onderzoek. Dit was naar
men zegt zijn antwoord hierop: ‘Ik kan
jullie niet zeggen of jullie dit wel of niet
moeten doen. Er is hier duidelijk een
gemengd karma dat over vijftig jaar zal
ontstaan en zich zal ontwikkelen… Het
karma zal afhangen van de resultaten
van de handeling en de motivatie van de
onderzoeker. U moet zich afvragen: wat
zijn mijn beweegredenen? Wat zijn de
uitkomsten?’ Dat antwoord doet denken aan de woorden van de meester
KH, ‘Helaas, vrienden, ik vrees met grote
vreze dat onze respectievelijke maatstaven van juist en onjuist nooit met elkaar
zullen stroken, aangezien motivatie alles
voor ons betekent’ (Mahatmabrief 92,
Ned. Brief 54).
In overeenstemming met het praktiseren van mededogen in het Tibetaanse boeddhisme, stelde de Dalai Lama
een ‘ethiek van mededogen’ voor, gebaseerd op de band tussen moeders en
hun kinderen. Hij zei verder: ‘Ik geloof
dat affectie en het waarderen van affectie
onmisbaar zijn voor het overleven van
het kind. In de moderne maatschappij,
in het moderne economische en politieke
systeem, is onderlinge afhankelijkheid
een realiteit. Er bestaat behoefte aan genegenheid voor elkaar. Volwassenen begaan een fout door te zeggen: “Ik ben onafhankelijk”. In werkelijkheid zijn genegenheid en mededogen heel nuttig’.
Bioloog Eric Lander erkende de beperkingen van zijn eigen discipline:
‘Wetenschap is een heel krachtig en effectief paradigma, maar het bevat geen
antwoorden op alle menselijke noden.
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Een dieet van alleen wetenschap veroorzaakt ondervoeding’. Maar een andere
westerling gaf lucht aan een visie die
van bekrompen eenzijdigheid getuigt:
‘Religies als geheel zijn geneigd tot verstening en dogmatiek’, zei B. Alan Wallace, wetenschapper aan het Mind and
Life Institute en voorzitter van het
Santa Barbara Institute. Hij zei: ‘Een
levendige interactie met de moderne wetenschap kan misschien echt helpen het
boeddhisme voor deze neiging te behoeden’. Zonder nu te willen discussieren
over de belangrijkste vooronderstelling
van Wallace, mogen we hopen dat de
interactie van de moderne wetenschap
en boeddhistische meditatie misschien
ook echt helpt moderne wetenschappers te behoeden voor een soortgelijke
neiging tot verstening en dogmatiek,

gebaseerd op hun eigen aannames over
de realiteit. Om een ouderwetse beeldspraak te gebruiken: Wat saus is voor
de boeddhistische gans, is saus voor de
wetenschappelijke gans.
Wij kijken uit naar de resultaten, niet
alleen van de MIT-conferentie, maar
van de voortgaande interactie tussen
wetenschappelijke en spirituele deskundigen. Lander stelde verder voor:
‘Het is niet ondenkbaar dat over twintig jaar de directeur-generaal van de
gezondheidsdienst vijf of zes maal per
week zestig minuten mentale oefening
zou kunnen voorschrijven’, of misschien zelfs zestig minuten mededogende meditatie en visualisatie.
Uit: The Theosophist, december 2003
Vertaling: A.M.I.

“Er is een weg, steil en doornig, bezet met gevaren van allerlei aard,
maar toch een weg, en hij leidt naar het Hart van het Heelal.
Ik kan u zeggen, hoe gij Hen vinden kunt, die u
de geheime doorgang zullen tonen, welke alleen naar binnen leidt
en achter de nieuweling voor altijd sluit.
Er bestaat geen gevaar, dat onversaagde moed niet overwinnen kan.
Er bestaat geen beproeving, waar vlekkeloze reinheid
niet doorheen kan komen.
Er is geen moeilijkheid, welke een krachtig denkvermogen
niet te boven komen kan.
Voor wie overwinnend omhoog gaan is er een beloning boven woorden:
het vermogen om de mensheid tot zegen te zijn en te redden.
Voor hen die te kort schieten zijn er andere levens
waarin het slagen kan komen."
(toegeschreven aan H.P. Blavatsky, Collected Writings XIII, p. 219;
Nederlandse vertaling uit W. Kingsland, De Ware H.P. Blavatsky, p. III )
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Het wekken van
het innerlijk zelf
– Edward Abdill

Wij mensen hebben altijd van alles
aangenomen over onze oorsprong en
lotsbestemming. In de loop der
eeuwen zijn algemeen aanvaarde
visies gecodificeerd tot basisprincipes
van religieus geloof of gepresenteerd
als wetenschappelijke theorieën en
de meesten van ons hebben geaccepteerd wat ons verteld is door diegenen die de wijsheid in pacht zeggen te hebben. Om een denkbeeld
uit The King and I (Anna en de koning
van Siam) te hanteren: wij zijn ervan
overtuigd dat wat we werkelijk niet
weten zo is.
Edward Abdill werkte
zes jaar voor de National Board of Directors
van de Theosophical Society in Amerika; hij is
voorzitter geweest van
de New Yorkse loge en
leidinggevende in hun
boekhandel. Hij heeft
lezingen gegeven in de
VS, Australië, Brazilië,
Engeland, Nieuw
Zeeland en Adyar. Zijn
videocursus over
‘Grondbeginselen van de
tijdloze wijsheid’ wordt
internationaal gebruikt.
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In tegenstelling tot de geloofssystemen
die veel religies ons voorschotelen
staat de theosofie op het standpunt dat
wij de Waarheid binnen in onszelf
moeten ontdekken. Deze moet eerder
het resultaat zijn van onze ervaring dan
van ons geloof.
De Waarheid ervaren is het begrijpen
van een principe. Dat begrijpen komt
tot ons in een plotselinge, tijdloze flits.
Het ene moment begrijpen we niet en
het volgende wel. Er is geen meetbare
tijd tussen weten en niet-weten. Wanneer zulk inzicht het denkvermogen
verlicht, wordt geloof vervangen door
begrijpen. Het resultaat van die intuïtieve flits is een ervaring van integratie,
heelheid, vrede en in sommige gevallen
zelfs gelukzaligheid. Gedurende één
tijdloos ogenblik kunnen we zeggen
dat ons denkvermogen één geworden
is met het universele denkvermogen,
met de Waarheid zelf. De kenner en
het gekende zijn één geworden en het
zelf en de waarheid bestaan niet meer,
maar alleen de Waarheid.
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Als je zegt dat de Waarheid ervaren
moet worden, wil dat niet zeggen dat
intellectuele kennis onbelangrijk is. Er
zijn veel bijzonder belangrijke feiten
die wij moeten kennen, zoals ons huisadres, het aantal kilometers tussen onze stad en een andere stad die we willen bezoeken, of waar we onze jas ophangen. Maar er zijn andere soorten
kennis die we alleen door ervaring opdoen. We kunnen bijvoorbeeld boeken
lezen over hoe je moet fietsen, maar
we zullen nooit feitelijk in staat zijn te
fietsen totdat we op een fiets stappen
en leren fietsen, met vallen en opstaan.
Wat de aloude wijzen gezegd hebben
of wat onze tijdgenoten ons leren kan
ons fascineren. De woorden van anderen kunnen ons misschien zelfs stimuleren om op onderzoek uit te gaan.
Toch is iets geloven omdat iemand het
ons verteld heeft net zoiets als het lezen van een boek over fietsen, waarbij
we onthouden wat we gelezen hebben
en denken dat we nu wel kunnen fietsen.

Als je zegt dat de Waarheid
ervaren moet worden, wil dat niet
zeggen dat intellectuele kennis
onbelangrijk is.
Ofschoon de Theosophical Society
geen credo of voorgeschreven geloofsleer heeft, zijn wij als leden van de vereniging net zo goed een product van de
eeuwen waarin de mensheid geconditioneerd is om liever op gezag te vertrouwen dan zelf op onderzoek uit te
gaan. Ook wij neigen ertoe te geloven
wat ons verteld wordt door degenen
die wij bewonderen of door degenen
die lijken te weten wat waar is. Ook wij
vertrouwen graag op een autoriteit zoals Helena Blavatsky, Annie Besant of
22

een eigentijds lid van de Theosophical
Society.
Binnen 25 jaar na de stichting van de
Theosophical Society merkte één van
de adept-leraren van HPB dat de leden
van de Society bezig waren in dezelfde
oude geloofsgroef terecht te komen,
want terwijl ze zeiden dat ze geen dogma kenden, namen ze zijn woorden en
die van anderen als een credo, ook al
hamerden ze erop dat geen enkel lid
die woorden hoefde te geloven. Zoals
velen van ons tegenwoordig, hadden zij
het gevoel dat ze de waarheid kenden,
omdat iemand voor wie ze respect hadden hun die verteld had.
Net als andere wijze leraren benadrukte Blavatsky het feit dat de Waarheid niet in woorden onderwezen kon
worden. ‘De leraar kan slechts de weg
aangeven,’ staat er in De Stem van de
Stilte (fragment 3). Meer kunnen woorden niet doen. Wij kunnen ons geloof
en onze theorieën onder woorden
brengen, maar wij kunnen anderen niet
een waarheid laten ervaren, eenvoudigweg door ze die te vertellen.
Bovendien zijn alleen geloof en theorie niet alleen onvoldoende, maar wanneer zij kristalliseren tot een geloofssysteem, kunnen ze feitelijk ons begrijpen en onze geestelijke ontwikkeling
blokkeren. Dit kan geïllustreerd worden met een simpel voorbeeld. Vrienden beschrijven hun huis voor ons. Zij
vertellen ons over de kamers, over de
tuin, het gazon voor het huis en zelfs
over de buurt eromheen. Alles wat zij
zeggen is helemaal nauwkeurig. Wij
vormen ons een beeld van hun huis en
de omgeving terwijl ze vertellen en we
worden uitgenodigd om te komen kijken. Maar wanneer wij daadwerkelijk
het huis en de buurt te zien krijgen,
zijn die heel anders dan we ons hadden
voorgesteld. Een beschrijving kan ons
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alleen maar stimuleren om het werkelijkheidsgehalte te ontdekken van hetgeen beschreven wordt. Om het huis
van onze vrienden te leren kennen,
moeten we het zelf ervaren. Als we dat
doen is het anders dan we, afgaande op
de beschrijving, dachten.
Precies zo kan, als vrienden een
heerlijke maar zeldzame tropische
vrucht beschrijven die wij nog nooit
gezien of geproefd hebben, hun beschrijving volkomen nauwkeurig zijn.
Ze vertellen ons dat hij zoet smaakt.
Hij smaakt een beetje als een mengeling van mango, perzik en ananas. Kennen we, nu we hun nauwkeurige beschrijving gehoord hebben, de smaak
ervan? Natuurlijk niet, we moeten hem
zelf proeven om dat te weten en als we
dat doen zal hij onvermijdelijk anders
smaken dan we ons voorgesteld hadden.
Als we, volgens hetzelfde principe,
een lering of leer horen of lezen, vormen we ons vanuit onze eigen ervaring
een idee over waar die naar verwijst.
Maar als wij zelf niet die ervaring gehad hebben waarnaar die lering verwijst, zijn de ideeën die we erover vormen onvermijdelijk onjuist.
Te zeggen dat Waarheid niet kan
worden overgebracht in woorden, betekent niet dat wij theosofische theorieen of aannames over de werkelijkheid
zouden moeten laten varen. De theorieën zijn misschien volkomen nauwkeurig en de leringen solide. Toch zal
blijken dat wij ons vergissen, tenzij we
ze allebei buiten en binnenin onszelf
verifiëren. Ons wordt gevraagd te beseffen dat alle theorieën kaarten zijn,
zij zijn niet de plaatsen die de kaarten
weergeven.
Gedurende duizenden jaren is ons
geleerd dat ieder van ons een ziel, een
geest, een innerlijk zelf heeft of is.
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Zonder enig bewijs kiezen velen ervoor
dit te geloven. Zonder enig bewijs kiezen anderen ervoor dit niet te geloven.
Kunnen we, omringd door zo veel tegenstrijdige theorieën en geloofsideeën, ooit echt de waarheid leren
onderscheiden van onwaarheid?

Theosofische en andere spirituele
literatuur biedt vingerwijzingen die
ons kunnen leiden naar het doen ontwaken van ons innerlijk zelf en te
ontdekken dat wij niet alleen een
ziel hebben, maar die ook zijn.
Theosofische en andere spirituele
literatuur biedt vingerwijzingen die ons
kunnen leiden naar het doen ontwaken
van ons innerlijk zelf en te ontdekken
dat wij niet alleen een ziel hebben,
maar die ook zijn. Die aanwijzingen
zijn niet een reeks feiten die we van
buiten moeten leren. Het zijn geen
instructies voor het opzetten van een
wetenschappelijk laboratorium waarin
we voor onszelf en anderen de waarheid of onwaarheid over het innerlijk
zelf kunnen bewijzen. Het zijn eerder
richtlijnen om op zo’n manier te leven
dat wij feitelijk zelf het wetenschappelijk laboratorium worden.
De kern van deze levenswijze, die
leidt tot bepaalde kennis, wordt gevormd door twee essentiële principes:
1. een voortdurend zoeken naar
Waarheid, 2. mededogen.
Het eerste van die twee principes,
een voortdurend zoeken naar Waarheid, ligt besloten in het motto van de
T.S.: ‘Er is geen religie hoger dan
Waarheid’. Maar wat is Waarheid?
Toen Pilatus die vraag stelde, gaf Jezus
geen antwoord. Hij zweeg wellicht om23

dat, ofschoon ideeën, theorieën en meningen onder woorden gebracht kunnen worden, de Waarheid niet onder
woorden gebracht kan worden.
In Helena Blavatsky’s tekst, ‘De Gulden Treden’ zijn twee van de vereisten
om de tempel van goddelijke wijsheid
te bereiken: een open denkvermogen
en een vurig verstand. De tempel der
goddelijke wijsheid is synoniem met
het innerlijk zelf. Het bereiken van die
tempel is het doen ontwaken van het
innerlijk zelf.

Het zoeken naar Waarheid is geen
poging te bewijzen wat wij geloven.
Het zoeken begint met een open
denkvermogen en een aanvaarden
van onze onwetendheid.
De meesten van ons zouden graag
denken dat wij een open denkvermogen hebben en een vurig verstand.
Maar erkennen we inconsistenties, tegenstellingen, feitelijke vergissingen en
zelfs flagrante vooroordelen waar het
theosofische of andere spirituele literatuur betreft? Of redeneren we dat
wég of negeren we dat, zoals diegenen
die blindelings geloven in de leer van
hun keuze? Zien we bovendien duidelijk onze eigen tekortkomingen, inconsistenties en ontoereikendheden? Zoeken we naar begrip of verdedigen wij
ons geloof?
Als wij aan ons geloof vasthouden,
ondanks bewijzen van het tegendeel,
vervallen we tot een subtiele vorm van
egoïsme die Blavatsky’s adept-leraar
Kuthumi een gevaarlijk egoïsme ‘in de
hogere principes’ noemde. Als voorbeeld zegt hij dat er mensen zijn die ‘zo
intens opgaan in de contemplatie van
hun eigen veronderstelde “gelijk” dat
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niets hen ooit juist kan toeschijnen buiten de focus van hun eigen visie… en
hun oordeel over goed en verkeerd.’ (De
Mahatma Brieven, chronological no.
134, Ned. Brief 64, blz. 400).
De adepten beweren dat zij alleen
onderwijzen wat ze zelf zeker weten.
Als iemand van hun broederschap beweert dat hij een principe ontdekt
heeft, zal niet één adept dit aanvaarden vóórdat het geverifieerd en opnieuw geverifieerd kan worden door de
andere adepten. Aangezien de adepten
geen enkele leerstelling zullen aanvaarden zonder verificatie, waarom
zouden wij dat dan wel doen? Zij verwerpen blind geloof en zij moedigen
ons aan hetzelfde te doen. Kuthumi
schrijft:
‘Het staat [een leerling] vrij, en het is
vaak volkomen gerechtvaardigd vanuit
het standpunt van de uiterlijke schijn –
zijn goeroe ervan te verdenken dat hij
“een bedrieger” is … hoe groter, hoe oprechter zijn verontwaardiging – of dit nu
in woorden wordt uitgedrukt of overkookt in zijn hart – hoe geschikter hij is,
hoe beter hij ertoe uitgerust is een adept
te worden. Het staat hem vrij de ergste
scheldwoorden en –uitdrukkingen [te
gebruiken]… met betrekking tot de daden en bevelen van zijn goeroe, mits …
hij iedere verleiding weerstaat; iedere
verlokking verwerpt en bewijst dat niets,
zelfs niet de belofte van … zijn toekomstig adeptschap … in staat is hem te
doen afwijken van het pad van waarheid
en oprechtheid. (De Mahatma Brieven,
chronological no.74, Ned. Brief 30, blz.
254)
Het spreekt vanzelf dat het volgen
van ‘het pad van waarheid en oprechtheid’ uiteindelijk het beste is voor
iedereen. Toch zijn weinigen bereid de
persoonlijke offers te brengen die
daarvoor noodzakelijk zijn. Velen zijn
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zo gehecht aan hun geloof dat zij zich
ermee vereenzelvigen. Zij zien zichzelf
als christenen, joden of atheïsten. Het
zoeken naar Waarheid is geen poging
te bewijzen wat wij geloven. Het zoeken begint met een open denkvermogen en een aanvaarden van onze onwetendheid. Maar trots, ijdelheid en
status hinderen ons daarbij. Wij willen
geen dapper standpunt innemen dat
ons misschien kan vervreemden van de
gemeenschap. Wij neigen ertoe geen
bewijs te willen zien dat ons geloof
wellicht tegenspreekt, omdat een uitdaging van ons wereldbeeld ons gevoel
van veiligheid bedreigt. Wij geven de
voorkeur aan het comfort van een wereldbeeld dat door velen aanvaard
wordt. Om daar tegenin te gaan vereist
niet alleen moed, maar oprechte nederigheid. Als wij deze eigenschappen
ontberen, accepteren wij conclusies die
troostender aanvoelen dan de Waarheid die misschien een radicale zelftransformatie van ons vergt. Wij zien
de keizer volledig gekleed, terwijl hij
feitelijk niets aan heeft.
In De Stem van de Stilte (fragment 2)
lezen we (NB: Nederlandse vertaling
uit: Drie wegen, één pad, uitgave
UTVN):
119. De ‘leer van het Oog’ is voor de
massa, de ‘leer van het Hart’ voor de
uitverkorenen. De eersten herhalen hoogmoedig: “Zie, ik weet”; de anderen, zij
die in nederigheid wijsheid hebben vergaard, belijden op zachte toon: ‘Aldus
heb ik vernomen’ …
161. Wees nederig als u tot Wijsheid
wilt komen.
162. Wees nog nederiger als u Wijsheid
hebt verworven.
163. Wees als de oceaan, die alle stromen en rivieren in zich opneemt. De
machtige rust van de oceaan blijft onbewogen; hij gevoelt hen niet.
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Wijsheid (of Waarheid) en het innerlijk zelf hebben een zeer merkwaardige
onderlinge verhouding. Meer dan een
verhouding is het een identiteit. Er
staat ook in De Stem van de Stilte (fragment 2):
138. Volhard als iemand die voor altijd
zal blijven bestaan. Uw schaduwen leven
en verdwijnen; wat in u voor altijd zal
leven, wat in u weet, omdat het Kennis
zelf is, behoort niet tot het voorbijgaande
leven: het is de mens die was, die is en
zijn zal, voor wie het uur nooit zal slaan.

De zoektocht naar kennis,
Waarheid en wijsheid is nauw
vervlochten met mededogen.
De zoektocht naar kennis, Waarheid
en wijsheid is nauw vervlochten met
mededogen. Annie Besant heeft eens
gezegd: ‘Liefde is de respons die voortkomt uit het besef van eenheid.’ Mededogen is onpersoonlijke liefde en het is
een respons die voortkomt uit het besef van onze diepste eenheid. Terwijl
de zoektocht naar kennis op zich zou
kunnen leiden tot egoïsme, leidt het
zoeken naar de ultieme Waarheid tot
het besef van eenheid, en de respons
op dat besef is universele compassie.
Misschien staat de krachtigste bewering over mededogen die ooit geschreven is in De Stem van de Stilte (fragment 1):
59. Laat uw Ziel het oor lenen aan
elke kreet van smart, zoals de lotus zijn
hart opent om de morgenzon te drinken.
60. Laat niet de felle zon één traan van
smart drogen, voordat u die zelf hebt
weggewist van het gezicht van degene die
lijdt.
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61. Maar laat elke brandende mensentraan op uw hart neerdruppelen en daar
verblijven, en wis hem ook nooit af,
voordat de smart die hem veroorzaakte is
weggenomen.
Deze twee principes – de niet-aflatende zoektocht naar Waarheid en
mededogen – zijn de kenmerken van
de ware theosoof. Zij leiden tot het
ontwaken van het innerlijk zelf, een
altruïstisch leven en de “regenererende
praktische Broederschap” welke de
adepten zeggen te willen. Zij leiden tot
die resultaten, dat wil zeggen, als onze
beweegreden onpersoonlijk is en zonder gedachten aan het zelf.
Als wij op onze zoektocht gemotiveerd worden door de hoop op persoonlijk gewin, dan ‘vergaren wij schatten op aarde, waar mot en roest tot bederf leiden.’ Maar als wij gemotiveerd
worden door wat Helena Blavatsky
‘een onuitsprekelijk verlangen naar het
oneindige’ noemt, dan kunnen we niet
fout gaan.
De grote zoektocht vereist studie,
meditatie en dienstverlening (study,
meditation and service). Bovenal vereist zij dat wij het ‘zelf’ vergeten. Als
wij dat doen, kunnen wij het innerlijk
zelf doen ontwaken. Wanneer dat gebeurt, gedurende een vervliegende
eeuwigheid, zijn wij één met het oneindige. Uit die tijdloze flits ontstaat gelukzaligheid, vreugde en de vrede die
het begrip te boven gaat. Toch, ook al
ervaren wij deze ontzagwekkende realiteit, hebben we de overwinning nog
niet behaald. Pas na het eerste ontwaken begint het zware werk, het werk
van het verkrijgen van volledige beheersing over onze hele natuur.
Net als Plato’s wilde paarden sleuren
onze lichamen, emoties en ons denkvermogen ons alle kanten op en voelen
wij ons hulpeloos bij het overmeeste26

ren ervan. Hebben we niet allemaal gemerkt dat soms ons lichaam aandringt
dat we te veel eten, te lang slapen of te
weinig lichaamsbeweging nemen? Is
het niet even waar dat we, als we onze
emoties de vrije loop laten in woede of
gedeprimeerdheid, niet effectief kunnen denken en werken? Het denkvermogen is het allermoeilijkst onder controle te brengen; dat leidt ons waarheen het maar wil met zijn blijkbaar
eindeloze stroom gedachten en herinneringen. Wij worden afgeleid en kunnen het denkvermogen niet meer goed
richten, eenpuntig maken en het richten op een te onderzoeken gebied. In
plaats daarvan worden er steeds gedachten herhaald die als geheugen zijn
opgeslagen.
Als men het innerlijk zelf eenmaal
ervaren heeft, begint het grote werk,
het werk van het onder controle brengen van onze hele natuur. Wij beginnen te leren hoe we ons lichaam, onze
emoties en ons denkvermogen moeten
aansturen vanuit dat onuitsprekelijk
middelpunt, terwijl we toch functioneren in de wereld van alledag. Zo’n
zelftransformatie vereist inspanning en
doorzettingsvermogen. Het wordt niet
bereikt in een ogenblik of zelfs maar in
jaren. Het duurt vele levens.
Het volgen van het spirituele pad is
niet gemakkelijk. Het is ‘steil en doornig’. Toch zullen wij, als wij tot het einde toe volhouden, de tempel van goddelijke wijsheid bereiken, die in het
hart ligt van ons universum. Wanneer
de victorie behaald is krijgen wij de
onuitsprekelijke beloning. Dan zullen
wij het innerlijk zelf hebben doen ontwaken, en zullen wij dat zijn.
Uit: The Quest, maart-april 2003
Vertaling: AMI
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Uit de toespraak van de Internationale
President Sri Ram in 1963
De voorzitter van de Indiase afdeling in 1963, mevrouw Radha
Burnier, maakte de volgende opmerkingen bij vragen over het
aantal leden en wat er nodig is om de leden te betrekken bij het
werk:
‘Het zou vrij gemakkelijk voor ons kunnen zijn om leden te winnen
door meer onderhoudende programma’s en door het op allerlei
manieren tevreden stellen van de mensen. Maar dan zouden we niet
werkelijk bezig zijn met het voortzetten van ons werk ...’
Het is noodzakelijk dat de leden begrijpen dat voortdurende
inspiratie alleen maar voort kan komen vanuit de eigen zich verdiepende realisatie van de waarheden van theosofie.
De studie van theosofie moet als geen andere studie zijn, dat wil
zeggen dat die studie niet zou moeten leiden naar alleen maar een
intellectueel inzicht van bepaalde begrippen, maar dat dat inzicht
nauw verbonden moet worden met een innerlijke realisatie van de
waarheden van het leven die in elke handeling tot uiting komt. Een
poging om theosofie zo te begrijpen kan een dagelijks avontuur
worden, interessant en vol inspiratie. De leden zouden aangemoedigd moeten worden dit avontuur aan te gaan en voor inspiratie en
stimulatie niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van lezingen en
sprekers.
Als de meerderheid van de leden besluit zich toe te leggen op de
studie en het zich eigen maken van de kennis van theosofie zou
iedere loge zijn eigen energiebronnen hebben en dan zou het probleem van afnemende interesse en veel opzeggingen aangepakt
kunnen worden ...
Het werk van elk serieus lid of hij nu openbare lezingen geeft of
het vuur op een afgelegen plaats brandend houdt, is even waardevol.
Het is aan elk lid om na te denken over de manier waarop hij kan
helpen en het werk van de Theosophical Society inhoud kan geven.
Uit: The Theosophist, april 2007
Vertaling: FvI
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Onderwijs
voor spirituele groei
Verder gaan dan het voor de hand liggende
– Sheldon Ptaschevitch Stoff & Jesse Andrew Stoff

Om de ladder van het bewustzijn te
beklimmen, moeten wij enorme veranderingen aanbrengen in de manier
waarop wij denken. Het is de verantwoordelijkheid van onderwijsinstituten om het voortouw te nemen bij
deze evolutionaire stap voorwaarts.

Sheldon Ptaschevitch Stoff,
Ed.D., is directeur van het
International Center for
Studies in Dialogue en tevens emeritus hoogleraar
onderwijs. Zijn vijfde boek,
The Essence of a Universal
Kabbalah: Dawn of a New
Consciousness (Busca,
2003) werd geschreven in
samenwerking met zijn
zoon, Jesse.
Jesse Andrew Stoff, M.D., is
geregistreerd naturopathisch en homeopathisch
arts met een multidisciplinaire holistische praktijk in
Tucson, Arizona, en in Atlanta, Georgia. Hij heeft gewerkt in het Royal London
Homeopathic Hospital en
werd geïnterviewd door de
Today Show, Larry King en
Geraldo.

28

Opleiders dienen zich bewust te worden van het inzicht dat scholen tempels
zijn en dat onderwijs een sacrament is.
Centraal in deze revolutie staat het
soort denken dat de aanzet vormt tot
holistische actie. Het denken te vervormen of de diepte ervan te beperken is het vergiftigen van actie.
Jaren geleden werd ik doordrongen
van de overtuiging dat een opleiding
alleen licht en voeding aan kinderen
kan verschaffen als hun opleiders –
hun leraren en ouders – zelf geraakt en
gevoed zijn door dat licht. Als kinderen willen opgroeien tot volwassenen
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met een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun daden, betrokkenheid in
hun zorg voor anderen en met inzicht
in op liefde gebaseerde relaties, dan
moeten hun leraren deze eigenschappen als een deel van hun wezenbezitten.
Op het ogenblik lijken wij een economisch model van onderwijs toe te passen waarin mensen opgeleid worden
om in een industriële samenleving te
passen en eenvoudigweg bij te dragen
aan productie. Ieder onderwerp wordt
onderwezen op een triviale manier,
met weinig andere betekenis dan dat
het bijdraagt aan het opleiden van een
productieve burger. Om deze reden
worden onderwerpen getrivialiseerd,
want wij streven primair economische
doelen na. Het kan ook anders en dan
kunnen prestaties groter zijn.
Laten wij enige denkbeelden met u
delen. Wij hebben een goede vriend,
genaamd George Benner, die een
groep lagere schoolleerlingen onderwees van de eerste tot de achtste
groep. Hij gelooft, net als wij, dat leerlingen gevoed dienen te worden met de
idealen die wij genoemd hebben.
George gelooft dat iedere les belangrijk is, dus tracht hij een schoonheid en
diepte in het onderwerp te vinden
waarvan de meeste mensen zich niet
bewust zijn. Laten wij een aantal manieren met u delen waarop hij probeert
zijn leerlingen bewust te maken. Op
die manier krijgt u een glimp van wat
een toegewijde, volledig levende leraar
zijn klas jonge mensen aanbiedt.
De eerste lessen
Stelt u zich heel jonge leerlingen voor,
de ogen wijd open, en een mannelijke
leraar van 1.90 m. George had gemakkelijk een potlood omhoog gehouden
kunnen hebben, het nummer één geTheosofia 109/1 · februari 2008

noemd hebben, er één bijgedaan hebben, dat nummer twee genoemd hebben, en het verschil uitgelegd hebben.
Dat zou niet zo belangrijk geweest zijn
en zou weinig van blijvende waarde
aan zijn leerlingen geboden hebben. In
plaats daarvan begon George over getallen te praten en haalde uit een bruine zak op zijn bureau een mandarijntje
tevoorschijn. Hij hield het omhoog en
zei: ‘Laten we dit mandarijntje nummer één noemen. Eén eenheid, zelfs
één wereld met alle mensen daarin.’
George pelde de mandarijn en deelde hem in tweeën. ‘Kijk wat we hier
hebben. Twee delen, twee halve bollen,
de nummer twee. Zet ze weer tegen
elkaar aan en ze vormen één geheel.’
Vervolgens pelde George er telkens
één partje af, terwijl hij ieder partje
omschreef als een land. Amerika, Canada, Mexico enzovoort werden ieder
op hun beurt geïntroduceerd. ‘Wij leven allemaal op deze aarde. Wij zijn
allen broeders. Wij zijn allemaal één
familie.’ Daarna zette George de partjes terug zodat zij weer een bolletje
vormden. ‘De nummer één, één wereld. Wij zijn allemaal broeders en
zusters met een gemeenschappelijk
thuis. Dat is feitelijk niet zo groot.
Daar moet voor gezorgd worden, zoals
we zorgen voor onze huizen in deze
buurt.’ George besteedde de rest van
de ochtend aan liedjes en verhaaltjes
waarin hij de nummer één benadrukte.
Zijn leerlingen leerden rekenen – en
heel veel andere dingen. Een eenvoudige les werd tot leven gebracht en er
werd iets belangrijks van gemaakt. De
concepten van eenheid, verantwoordelijkheid en broederschap bleven
achter in hun hart en voedden hen.
Zouden we niet allemaal willen dat wij
leerlingen in zo’n klaslokaal geweest
waren?
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Als we een maatschappij willen waarin verantwoordelijkheid, broederschap,
respect, liefde en zoveel gekoesterde
idealen in onze mensen geïnternaliseerd worden, hebben we leraren nodig die in deze idealen geloven en die
geen les kunnen geven zonder dat zulke idealen daar deel van uitmaken.
Laten we nog eens kijken naar een
voorbeeld van het inzichtelijke onderwijs van George, ditmaal over een ander onderwerp en in een andere groep.
George had het lokaal verduisterd en
had een transparant glazen taartbord
op een overheadprojector gezet, waarvan het beeld werd geprojecteerd op
een groot scherm voorin de klas. ‘Laten we ons voorstellen dat wij het begin van het universum kunnen zien in
dit bord.’ Toen goot George wat kookolie midden op het bord dat half gevuld was met helder water. Daarna
pakte hij een gewoon potlood en legde
dat middenin de drijvende oliedruppel.
Terwijl George het potlood snel ronddraaide, waarbij de olie in druppeltjes
rond begon te slingeren, verschenen op
het grote scherm de zonnen, de planeten en de melkwegstelsels. Hij vroeg de
leerlingen rustig wat er gebeurd was en
wat er nog nodig was. Hun antwoorden
verschilden, maar het ene antwoord
waar George op wachtte kwam niet.
Tenslotte zei hij, ‘Hadden we niet
iemand nodig om alles in beweging te
brengen?’ Daar denken ze nu nog over
na.
George had één van de meest essentiële en vaak verwaarloosde aspecten
van onderwijs die van belang zijn om
kinderen tot bewustwording te brengen, gedemonstreerd. Hij gaf de leerlingen geen saaie informatie, maar
veeleer beelden uit de verbeelding. De
beelden vereisten dat de leerlingen bewust werden en dat zij een beeld van
30

het besproken onderwerp ontwikkelden. Afgezien van data en verslagen
van gebeurtenissen vloeit er een
stroom van betekenis door alle dingen
heen, door ieder denkbaar onderwerp.
De details zijn belangrijk, maar ieder
op zich zijn ze leeg en zonder educatieve waarde; hun kracht kan alleen
gekend worden wanneer het denkvermogen van de leerlingen creatief bezig
is en soms vervuld is van ontzag.
Kinderen kunnen alleen het creatieve in de wereld begrijpen, hetzij in
menselijke zaken, hetzij in de grotere
kosmos, zoals wij – ouders en leraren –
ons ervan bewust zijn. Ons gevoel van
verantwoordelijkheid zal hun gevoel
van verantwoordelijkheid doen ontwaken. Onze zorg en liefde zal hun zorg
en liefde doen ontwaken. Dit levende
innerlijke bewustzijn is nodig om op te
stijgen tot volwassenheid. Wij moeten
bereid zijn om de weg te wijzen naar
de doelen die wij voor onze kinderen
nastreven, zowel thuis als op school.
Leren en weten
Om beter te begrijpen wat we hierboven verteld hebben, kunnen we ons
wenden tot Albert Einstein. Hij begreep het probleem van inzichtelijk
weten omdat hij het leefde. Hier zijn
drie citaten van Einstein (uit The World
As I See It) die zijn visie op leren en
weten samenvatten:
‘Ik heb mijn begrip van de fundamentele wetten van het universum niet bereikt door middel van mijn rationele
denkvermogen.
Als u wilt dat uw kinderen geniaal worden, vertel ze dan sprookjes. Als u wilt
dat uw kinderen nog genialer worden,
vertel ze dan nog meer sprookjes.
Het prachtigste wat we kunnen ervaren
is het mysterieuze. Het is de bron van alle
ware kunst en wetenschap. Degene voor
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wie deze emotie vreemd is, die niet meer
kan stilstaan en zich ergens over kan verwonderen en sprakeloos van ontzag
staan, is zo goed als dood, zijn ogen zijn
gesloten.’
De kracht van louter deze drie verklaringen zou genoeg moeten zijn om
ons ervan te overtuigen dat wij verder
moeten gaan dan onze ‘rationele denkvermogens’ bij het les geven aan kinderen. Wij kunnen bestanddelen zoals
intuïtie, ontzag, schoonheid en mysterie – goed vermengd – gebruiken en ze
combineren met een krachtig intellect.
Einsteins verklaringen zijn van toepassing op de innerlijke persoon zowel als
op het individu dat functioneert in de
maatschappij. Ieder van ons moet zich
bewust zijn van wat zowel dicht bij ons
is als dichtbij het universum. Einstein
maakt duidelijk dat de keuze gaat tussen een vervulde heelheid of de middelmatigheid van beperkingen en een
ernstige vervorming van kennis.
Ronald Clark noemt Einsteins visie
een nieuwe manier van denken die
noodzakelijk is als we naar hogere levensniveaus willen gaan. Dit ‘nieuwe’
type denken zijn wij aan het onderzoeken. Wij onderzoeken dat omdat we
willen dat kinderen slagen op school,
slagen in hun baan en slagen in hun
spirituele groei. Tenslotte is alleen
maar analytisch denken het ontkennen
van enige mogelijkheid tot spirituele
volwassenwording.
Plato begrepen: de tijd der schaduwen
Intellectueel-intuïtief denken is niet
echt nieuw. Achtentwintighonderd jaar
geleden schreef Plato over hetzelfde
probleem, dat ook al in zijn tijd bestond. De keuzes waren duidelijk. Leven wij in de duisternis van een grot,
waarbij wij alleen maar fragmentatie,
oppervlakkigheid en misvorming kenTheosofia 109/1 · februari 2008

nen – of proberen we vooruit te komen
naar een leven van licht, gevuld met
volheid, evenwicht en een vleugje realiteit over onszelf en alles wat wij tegenkomen? Zijn wij leerlingen aan het
opleiden om voorbij het triviale te denken en voorbij het verdienen van hun
brood, om een vol, lichtend leven te
leiden in evenwicht en vol zorg en verantwoordelijkheidsgevoel?

De realiteit is verborgen en moet
opgezocht worden met een balans
van intellect en liefdevolle intuïtie.
Plato’s allegorie van de grot (De republiek, boek 7) beschrijft hoe slaven
vanaf hun geboorte geketend zijn aan
hun werkplek diep in een grot. Zij zijn
zo geketend dat ze links noch rechts
kunnen kijken maar alleen naar hetgeen zich vóór hen op de wand van de
grot bevindt. Over deze wand glijden
de schaduwen van de individuen die
achter hen langsgaan terwijl ze voedsel, water en allerlei materialen dragen. Achter deze personen brandt constant een vuur dat zowel warmte als
licht verschaft aan de ongelukkige bewoners. Deze geketende slaven bedenken een spelletje om hun verveling tegen te gaan. Zij proberen onder andere te raden wat de volgende schaduw
betekent. Zij prijzen diegenen die het
vaakst goed raden, maar die lof heeft
geen waarde. De spelletjes gaan door,
want de slaven weten niets van echte
waarde om ze door te vervangen. Het
triviale moet met gejuich begroet worden. Diep in de grot, hun thuis, bestaat
er geen dag of nacht. Er bestaat alleen
de muur met de dansende schaduwen
in de door het vuur verwarmde grot.
Maar toch gebeurt het een keer dat
één van de opzichters ertoe besluit, om
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welke reden dan ook, om één van de
slaven te bevrijden. Die gelukkige persoon laat zijn ketenen achter en terwijl
hij zijn ogen afschermt voor het schitterende vuur gaat hij naar de ingang
van de grot. Daar staat hij stil, want het
zonlicht daarbuiten is te schel voor
ogen, die slechts gewend zijn aan flauw
licht. Hij wacht, al weet hij niet waarop. Uiteindelijk valt de nacht en stelt
hem in staat zich naar buiten te begeven in het maanlicht. Zelfs dat licht
blijkt te fel, dus gaat hij voorzichtig
verder, zijn ogen op de grond gericht.
Hij komt bij een waterplas en in de
weerspiegeling ziet hij voor het eerst
een boom. Hij blijft in de plas staren,
waar hij struiken ziet, nog meer bomen
en ook wolken. De wereld komt nu
voor hem tot leven, al is het maar de
weerspiegeling ervan.

Misschien is het de uitdaging om
onszelf te leren kennen en te weten
wat we tegenkomen in het leven.
Als we dat echt wéten, dan worden
ontzag, dankbaarheid en eerbied
deel van ons dagelijks leven.
Naarmate zijn ogen wennen aan het
licht en de zon opkomt en zijn stralen
werpt op alles wat hij kan zien, doen
zich grote wonderen voor. Helder gekleurde vogels verschijnen in beeld.
Bloemen in felle kleuren openen hun
bloemblaadjes in een vreugdevolle
groet. Hij bevindt zich in een wonderbaarlijke, schitterende wereld. Konden
allen maar vrij zijn om dit te zien! Pas
dan beseft hij de omvang van wat hij
miste in de grot. Pas dan beseft hij de
trivialiteit van de spelletjes en de schaduwen.

32

Hij besluit snel terug te gaan naar de
grot om zijn makkers te vertellen over
de wonderen daarbuiten. Al kunnen zij
deze beelden niet ervaren, dan hebben
ze er tenminste van gehoord. Dat beetje kennis zal beter zijn dan een leven
waarin zij alleen schaduwen kennen.
Wanneer deze man, nu vervuld van de
schitterende beelden van de schepping,
terugkeert en het nieuws verkondigt,
zal niemand hem geloven – ze denken
allemaal dat hij gek is. In een wereld
van schaduwen is het bestaan van licht
niet te geloven.
Plato maakt duidelijk dat wij leven in
de schaduwen van de realiteit. Vandaag de dag is het de taak van de
leraar om de schaduwen van het televisiescherm en het computerscherm
door te prikken, de huidige schaduwen
van beperkende waarneming en om de
maatschappij te leiden naar spiritueel
zonlicht. De realiteit is verborgen en
moet opgezocht worden met een balans van intellect en liefdevolle intuïtie.
Dit probleem is tegenwoordig nog crucialer, omdat het gebrek aan evenwicht
nog uitgesprokener is en omdat de vragen die wij gewoonlijk stellen nog alledaagser zijn.
Misschien is het de uitdaging om
onszelf te leren kennen en te weten
wat we tegenkomen in het leven. Als
we dat echt wéten, dan worden ontzag,
dankbaarheid en eerbied deel van ons
dagelijks leven. Wij zijn, in zekere zin,
broeders en zusters die in die realiteit
zouden moeten leven. Het is een realiteit die gevoed wordt door een bewustzijn dat verbreed is door toewijding,
nederigheid, dankbaarheid en liefde.
Het is ook een bewustzijn dat gevoed
wordt door een scherp intellect. Hoe
ontwikkelen we dit liefhebbende facet
van ons wezen? Klaarblijkelijk moet
die ontwikkeling beginnen in de kinTheosofia 109/1 · februari 2008

dertijd. Het moet de essentie vormen
van wat we in de vroege jeugd leren,
zowel formeel als informeel.
Wanneer en wie
Ofschoon Amerikaanse scholen bekritiseerd worden om hun tekortschieten
waar het de wetenschap betreft, zijn ze
misschien gevaarlijker voor de natie,
voor de wereld en voor ieder van ons
apart vanwege hun succes bij het overbrengen van een stilzwijgend, alledaags, mechanistisch wereldbeeld. Het
is niet genoeg om informatie te verwerven en te leren die te manipuleren
voor een bepaald doel. Onderwijs zou
een zodanige manier van leven in de
wereld moeten brengen dat de leerling
bewust kan worden. Kennis van licht
achter de schaduwen van de materiële
wereld vereist een worsteling om te leren het vermogen te ontwikkelen om
de dingen in te zien. Zuiver intellectualisme is, onderwijskundig en maatschappelijk gezien, een doodlopende
weg. Het is geen voorbereiding op het
leven, het huwelijk, het verzorgen noch
op spirituele bewustwording.
In een rede aan het begin van het
academisch jaar richtte Frank Rhodes,
toenmalig hoofd van de Cornell universiteit, zich op het reductieve intellectualisme van het hoger onderwijs
toen hij verklaarde:
‘Het heeft te maken met de academische stijl die zozeer een deel vormt van
het leven op de universiteit en die uw
kijk op de maatschappij in de afgelopen paar jaar geconditioneerd heeft.
Deze stijl wordt gekenmerkt door reductionistisch denken, en de resultaten
ervan zijn abstractie, afstandelijkheid,
gebrek aan morele verantwoordelijkheid en uiteindelijk – in extreme gevallen – depersonalisatie.’
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De overheersing van een ik-het houding en het concentreren op de schaduwen van de schijn hebben ons ertoe
gebracht om leerlingen voor het overgrote deel te onderrichten in de laagste
gemene delers van manipulatie, ik-gerichtheid en hebzucht. Het eenvoudig
verwerken van informatie is een zich
terugtrekken in de duisternis.

Onderwijs zou een zodanige manier
van leven in de wereld
moeten brengen dat de leerling
bewust kan worden.
Toch kan het onderzoeken van kennis in zijn geheel plaatsvinden en dat
gebeurt ook, al is het maar door een
gering aantal mensen. En dat is de weg
die leidt uit het huidige moeras. Men
kan leerlingen leren omhoog te klimmen naar een hoger bewustzijn en een
realiteit waar te nemen die ligt achter
de simpele uiterlijkheden. Een evenwichtig, volledig kenvermogen, belevendigd door liefde, is in staat ons te
verplaatsen uit onze huidige staat van
een onvolwassen mensheid naar onze
lotsbestemming van een vervuld menselijk ontwaken. Wij hebben een verbreed bewustzijn nodig om de waarheid te beseffen van ieder spiritueel
pad, namelijk dat wij allemaal deel uitmaken van een spirituele eenheid. Dat
doel te realiseren is diepe liefde bezitten in alle dimensies.
In liefde denken is ervaren dat iedereen erbij hoort. De liefde overwint beperkingen in het denken en excessen
van het ego. Liefhebbende gedachten
zijn de ladder naar een verbreed bewustzijn. Onderwijs moet zijn bereik
uitbreiden als de maatschappij zijn potentieel wil bereiken. In de woorden
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van een groot wijsgeer van onze eeuw,
Rabbi Abraham Kook (136-7):
‘De liefde voor mensen moet levend
zijn in hart en ziel, een liefde voor alle
mensen en een liefde voor alle naties,
die zich uitdrukt in het verlangen naar
hun spirituele en materiële vooruitgang… De graad van liefde in de ziel
van de rechtvaardigen omvat alle wezens, zij sluit niets buiten.’
De Zohar (69), de aloude kabbalistische bundel mystiek, verklaart: ‘De wereld wordt gebouwd door liefde en liefde houdt de wereld in stand.’ Opleiders en onze hele maatschappij hadden
al veel eerder moeten beseffen dat de
idealen die hier naar voren komen de
meest fundamentele manier zijn om
leerlingen te doen ontwaken en ook
om de kwaliteit van leven in onze tijd
te verbeteren. Zoals Rabbi Hillel zei:

‘Indien niet nu, wanneer dan? Zoniet
ik, wie dan wel?’
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Door datgene te begrijpen wat we het klokwerk
kunnen noemen, zullen we ons op een nieuwe drempel
van meesterschap bevinden, een nieuw bewustzijn
van wat een ingewikkelde beesten we zijn en hoe
grondig ons wezen pulseert met dat
van de wereld om ons heen.
G.G. Luce, Body Time, p. 290
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G.R.S. Mead

G.R.S. Mead was
privé-secretaris van H.P.
Blavatsky en genoot haar
absolute vertrouwen.
Hij redigeerde vele van
haar geschriften en publiceerde ook vele eigen werken.
Zelf verklaarde hij: ‘Theosofie is het ene denkbeeld
van mijn denkvermogen, de
ene liefde van mijn ziel en de
ene activiteit van mijn
geest.’
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George Robert Stow Mead
werd geboren in Nuneaton,
Warwickshire in Engeland op
22 maart 1863. Hij kwam uit
een militaire familie – zijn vader was kolonel in het Royal
Army Ordnance Corps –
maar hij koos ervoor om in
plaats daarvan een academische loopbaan te volgen. Hij
studeerde klassieke talen in
Cambridge. In 1884 werd hij
lid van de Theosophical Society en besloot hij zijn leven
te wijden aan de theosofie.
Als eerste ging hij oosterse
filosofie studeren in Oxford,
maar vervolgens was hij genoodzaakt lessen klassieke
talen te geven op verscheidene ‘public schools’ (in Engeland zijn dit exclusieve en
dure privé-scholen).
Tijdens zijn vakanties
werkte Mead als vrijwilliger
op het Londense hoofdkwartier van de TS op Lansdowne
Road 17 in Bayswater en op
een van zijn bezoekjes in mei
1887 ontmoette hij H.P. Blavatsky voor het eerst. Hij
werd direct geboeid door
haar en twee jaar later beloonde HPB zijn toewijding
door hem haar absolute vertrouwen te schenken en hem
tot haar privé-secretaris te
benoemen. Na haar dood
herinnerde Mead zich: ‘Zij
gaf mij het beheer over al haar
sleutels, haar manuscripten,
haar schrijfbureau en de
ladekastjes waarin zij haar
meest vertrouwelijke papieren
bewaarde; dat niet alleen,
maar zij… weigerde beslist
zich te bekommeren om haar

brieven en liet mij haar veelomvattende correspondentie
overnemen, bovendien zonder
deze zelf eerst te openen’
(‘Concerning HPB’ 135).
Behalve het afhandelen van
HPB’s correspondentie bewerkte Mead ook de meeste
van haar later gepubliceerde
boeken en trad hij op, zonder erkenning, als assistentredacteur van haar tijdschrift
Lucifer, waarvoor hij vanaf het
eerste nummer anoniem
geschreven had. In juli 1890
had Mead ook de rol van
voorzitter van de pas opgerichte Europese afdeling van
de TS op zich genomen.
Deze nieuwe taak omvatte
behoorlijk veel administratief
werk, veel reizen en lezingen
geven en na de dood van
HPB in mei 1891 het redacteurschap van de Vahan: ‘Een
platform voor het uitwisselen
van theosofische meningen
en nieuws’ en in feite het officiële orgaan van de TS in
Groot-Brittannië en Europa.
Zelfs zonder Blavatsky
bloeide de TS door. In de
loop van 1892 redigeerde
Mead haar postume Theosophical Glossary. Hij publiceerde ook zijn eigen eerste
boek, Simon Magus en redigeerde de opstellen van de
‘oosterse afdeling’ van de
Europese afdeling. In de loop
van het volgende jaar redigeerde hij, naast zijn bestaande en uitputtende werklast,
met Annie Besant de gereviseerde en sterk verbeterde
uitgave van De Geheime Leer,
maar toen begon er een
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storm op te steken. H.P. Blavatsky had geen erfgenaam
benoemd als het publieke
gezicht van de TS; maar de
rijzende ster, vooral in Europa en India, was buiten kijf
Annie Besant. In Amerika
echter was William Quan
Judge de meest vooraanstaande theosoof, die na de
dood van HPB beweerde
brieven van de Mahatma’s te
hebben ontvangen met vertrouwelijke openbaringen
voor hemzelf. In juli 1894
werd Judge uiteindelijk opgeroepen te verschijnen
voor een rechtscomité van
mede-theosofen, waaronder
G.R.S. Mead. De uitslag was
onbevredigend, maar Judge
ontsnapte aan veroordeling
in het openbaar. Toch werden de beschuldigingen van
fraude tegen hem openbaar
gemaakt in een reeks satirische artikelen in de Westminster Gazette. Als gevolg
daarvan ontstond er een
loopgravenoorlog tussen de
pro- en anti-Judge-gezinden;
er ontwikkelde zich een bittere pamflettenstrijd en
Mead trachtte zonder succes
de vrede te bewaren. Het
gevolg, in april 1895, was de
eerste grote scheuring in de
TS, die de meeste Amerikaanse theosofen scheidde
van die in de rest van de wereld. Mead gaf zijn volledige
steun aan Annie Besant en
bleef meer dan tien jaar volstrekt loyaal aan haar, ofschoon hij weigerde geassocieerd te worden met het
postume derde deel van De
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Geheime Leer (1897).
In de negentiger jaren van
de 19 e eeuw floreerde
Meads loopbaan als schrijver.
Tegen 1896 had hij nog vier
boeken gepubliceerd: The
World-Mystery (1895), Plotinus (1895), Orpheus (1896)
en Pistis Sophia (1896), waarvan Pistis Sophia het meest
veelbetekenend was, maar
Orpheus het meest lonend,
want het leverde hem het
respect op van W.B. Yeats
die voordien had beweerd
dat het intellect van Mead
leek op dat ‘van een flinke
wulk.’ Mead besloot nu zich
te concentreren op literair
werk en lezingen geven, dus
nam hij in april 1898 ontslag
als voorzitter van de Europese afdeling. Hij bleef nog
een jaar aan als redacteur
van de Vahan, maar in september 1897 was hij in feite
al de enige redacteur geworden van Lucifer, waarna hij
die onmiddellijk de nieuw
naam gaf van The Theosophical Review. De naam van
Mead verscheen voor het
eerst als mederedacteur met
Annie Besant in september
1894 (deel 15) en haar naam
bleef op de titelpagina tot
1906, maar zij liet het blad
helemaal in handen van
Mead.
Dank zij de bijdragen en
het redacteurschap van
Mead had het blad academisch respect gekregen. Al
in 1893 had Max Mueller, de
meest bekende oriëntalist
van zijn tijd, Mead bedankt
voor zijn lange en gedetail-

leerde bespreking van Theosophy, of Psychological Religion,
de Gifford Lectures van 1892
van Mueller. Mead herinnerde zich later dat Mueller zich
wel afvroeg waarom Mead
zijn talenten verspilde aan de
theosofie, aangezien, zoals hij
zei ‘het hele gebied van oosterse studies zich voor mij
uitstrekte, waarin hij [Mueller]
zo vriendelijk was te denken
dat ik nuttig werk kon doen’
(‘Concerning HPB’ 139). Dit
commentaar belicht de langdurigste en belangrijkste bijdrage van Mead aan de TS:
wetenschappelijkheid. Tijdens zijn hele periode in de
TS was Mead de beste wetenschapper in haar gelederen.
In elke objectieve canon
van kritiek zijn de twee literaire monumenten van G.R.S.
Mead, Fragments of a Faith
Forgotten (1900) en ThriceGreatest Hermes (1906), zijn
twee voornaamste werken.
Zij zijn een voorbeeld van
alles wat het beste is in zijn
toegewijde, erudiete, maar
uitstekend leesbare studies
over de spirituele wortels
van christelijke gnostiek en
meer in het algemeen van
persoonlijke religie in de
Grieks-Romeinse wereld.
Maar waar zijn werk veel
meer dan dit omvatte –
Mead was evenzeer op zijn
gemak met Sanskrietteksten,
patristische (van de kerkvaders) literatuur, het boeddhistische denken en de problemen van de filosofie en
het psychisch onderzoek van
Theosofia 109/1 · februari 2008
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zijn tijd – wijdde hij zijn intellectuele energie aan de complexe wisselwerking van hellenisme, judaïsme en christendom. Voor Mead werden
de subtiele en steeds verschuivende patronen van die
ingewikkelde dans van praxis
en idee opgesomd in één
woord: gnosis.
Maar gnosis is een bedrieglijk eenvoudig woord. In essentie betekent het alleen
maar ‘kennis’, maar wat voor
soort kennis? Het verwijst
niet naar de opeenhoping van
feiten door middel van observatie, experiment en deductie, want het houdt zich
helemaal niet bezig met de
empirische wereld. Voor de
Griekse filosofen was gnosis
een ‘hogere kennis’, een ‘diepere wijsheid’, niet verkregen door zintuiglijke ervaring,
maar door innerlijke verlichting. De volgelingen van de
mysteriereligies en van de
christelijke sekten die als
gnostisch geëtiketteerd waren zagen het in een subtiel
ander licht; voor hen was
gnosis een geheime kennis
over de manier waarop de
ware gelovige verlossing kan
bereiken. Zulke kennis omvatte zowel een openbaring
die een directe visie op de
waarheid bood, alsook een
interpretatie van de visie die
tot volledig begrijpen leidde,
gegeven door een leraar die
het zelf ontvangen had van
een vorige leraar als deel van
een aloude en geheime traditie.
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Voor Mead was de fundamentele aard van de gnosis
spirituele wetenschap of wijsheid. Het gebrek daaraan
was spirituele onwetendheid,
‘de wortel van alle gebondenheid waarmee de mens
vastzit’ (‘On the Nature of
the Quest’, in Some Mystical
Adventures 297). Maar het ligt
in de aard van de mens om te
zoeken naar ontsnapping aan
zulke onwetendheid. Zij zoeken altijd de weg naar het
eeuwige en deze zoektocht
onderscheidt de mens van de
rest van de schepping. Mead
schreef (288): ‘Die zoektocht
is beslissend en volledig; wanneer zij gevonden is, is dat het
begin en einde van alle dingen
voor de mens. Het gaat over
de diepten en niet over de oppervlakkigheden van de dingen,
over leven en niet over dood,
over het eeuwige en niet over
het tijdelijke. Ongeacht welke
onderzoeksroute gevolgd
wordt, ongeacht het aantal
passen langs de ontelbare paden van het steeds wordende,
wordt het uiteindelijke
resultaat op geen enkele
manier beïnvloed; want het is
iets ‘meer’, iets ‘groters’, iets
‘anders’ dan het product of totaal van enige reeks.
Deze ene zoektocht is de
zoektocht of roep van de ziel
naar dat wat alleen de hele
mens volledig kan bevredigen
en hem initiatiefrijk en creatief
kan maken.’
Die zoektocht dreef Mead
bij zijn onophoudelijk onderzoeken van de aloude wijsheid. Die leidde hem van zui-

ver objectieve historische
studie naar innerlijke ervaring
– maar zonder ooit zijn fijnzinnige kritische eigenschappen te compromitteren – en
het voedde zijn beslissing om
de wereld die vertalingen te
verschaffen van aloude teksten die zijn echo’s van de
gnosis werden.
Tegen 1906, toen de serie
begon met de publicatie van
Gnosis of the Mind, had Mead
acht werken over verscheidene aspecten van de vroege
christelijke wereld en over
‘de theosofie van de Grieken’
gepubliceerd. Deze hadden,
tezamen met zijn opmerkelijke vertaling van de
Hermetische boeken, zijn
reputatie gevestigd als één
van de meest vooraanstaande
Engelse wetenschappers in
zijn zelfverkozen werkgebied
– tenminste in theosofische
ogen. Gedurende een periode van veertien jaar hadden
zijn boeken theosofen en anderen met belangstelling
voor esoterische dingen geïntroduceerd in de obscure en
moeilijke religieuze literatuur
van de Grieks-Romeinse wereld. Wat hij echter nog niet
gedaan had was een fundamentele introductie verschaffen van die literatuur, een
omissie die de echo’s van de
gnosis moest remediëren.
Dat dit literaire motief
noch het enige noch het belangrijkste doel van echo’s
van de gnosis was werd van
begin af aan erkend. A.R.
Orage merkte op bij het recenseren van The Gnosis of
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the Mind (466): ‘Wij hebben
lange tijd gewacht op zo’n
reeks van de heer Mead’ en
gaf als commentaar: ‘Maar
voor elke bestudeerder die
van daaruit geleid wordt tot
eerstehands onderzoek van
de moeilijkere literatuur,
zullen er, mag men hopen,
honderd zijn die ook geïnspireerd worden tot het eerstehands onderzoeken van de
aard van hun eigen denkvermogen. Deze intentie heeft
de heer Mead evengoed helder in het oog gehouden als
de eerder genoemde reden.’
Maar Meads goede bedoeling ging ten koste van zijn
goede naam in academische
kringen. Autoriteiten uit zijn
eigen tijd in de werkgebieden
van christelijke oorsprong en
klassiek heidendom, of het
nu theologen waren of classicisten en ongeacht hun geloof of gebrek daaraan, keken met een schuin oog naar
Mead. Niet omdat zij twijfelden aan zijn vaardigheden als
vertaler of zijn vermogen om
de teksten te begrijpen, maar
omdat zij hem zagen als een
occultist en daarom fout als
objectieve vertolker.
Enkele tijdgenoten van
Mead, vooral Samuel Angus
(54,242,302), een prominent
geleerde over het nieuwe
testament, erkenden wel de
waarde van zijn werk, maar
wilden zijn benadering niet
helemaal steunen. Mead had
het gevoel dat zijn gekozen
koers van oprechte maar
sympathieke objectiviteit
hem in staat zou stellen om
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zijn lezers ‘echo’s van de
mystieke ervaringen en inwijdingsverhalen van hun spirituele voorouders’ voor te
zetten, maar de enige gelegenheid waarbij het te ver afdwaalde bij het steunen van
de esoterische mentaliteit
verdoemde hem voor altijd in
de ogen van de wetenschap.
In 1903 publiceerde Mead
Did Jesus Live 100 B.C.?, een
merkwaardig en origineel
werk waarin hij vragen stelde
over de traditionele datering
van het leven van Christus.
Het is een alomvattende en
goed onderzochte studie,
maar voor de geleerde bevat
het één ongelukkig element.
Het voorwoord bevat een
deel onder het kopje ‘Occult
onderzoek’, waarin Mead
uitlegt hoe hij materiaal dat
verkregen was met helderziende middelen ‘van persoonlijke vrienden, die ik al
vele jaren ken’ (18), verkregen en gebruikt heeft. Hij zet
de argumenten voor en tegen het accepteren van de
geldigheid van zulk materiaal
nauwgezet uiteen en concludeert dat hij ‘niet in staat is a
priori enige geldigheid te
weigeren aan deze zogenoemde occulte onderzoeksmethoden’ (23). Tegelijkertijd
blijft hij sceptisch jegens alles
dat niet onafhankelijk geverifieerd kan worden en weigert hij te aanvaarden dat
‘een paar uitverkorenen’ op
deze manier kennis kunnen
verkrijgen die de arbeid van
geleerden en historici teniet
doet. Voor de algemene le-

zer van die tijd was het over
het geheel genomen geen
onredelijk standpunt, maar in
een academische wereld die
toen bijna uitsluitend werd
bevolkt door christelijke
theologen en hun rationalistische tegenstanders was het
een garantie voor de status
van paria.
Op dat moment hinderde
dit gevolg Mead niet. Hij was
geen orthodox christen en
ofschoon hij eerder neigde
tot westerse dan tot oosterse spiritualiteit, was hij tevreden met het syncretisme dat
heerste binnen de TS, dat geweest gedurende bijna twintig jaar zijn natuurlijke thuis
was. Maar het was een situatie die al snel zou veranderen, toen er een eind
kwam aan Meads relatie met
de ‘persoonlijk vrienden’ (Annie Besant en C.W. Leadbeater) die hem voorzien
hadden van de op helderziende wijze verkregen gegevens.
Mead bezag C.W. Leadbeater met afkeurende blik vanwege beschuldigingen over
diens privé-leven. Dit leidde
tot het door Leadbeater opzeggen van het lidmaatschap
van de TS in 1906. Maar na
de dood van kolonel Olcott,
in februari 1907, werd Annie
Besant verkozen tot president van de TS en in januari
1909 nodigde zij Leadbeater
officieel uit om zijn lidmaatschap weer op te pakken.
Mead verzette zich hevig tegen deze gang van zaken,
maar Leadbeater werd opnieuw lid en Mead verliet diTheosofia 109/1 · februari 2008
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rect de TS. Hij gaf de theosofie echter niet op, die voor
hem de ware gnosis was. In
feite hield hij steeds zijn onveranderlijk doel voor ogen
en zijn werk ging nog eens
dertig jaar door, waarvoor hij
het respect kreeg dat zijn
vroegere associaties hem
onthouden hadden.
Mead stichtte de Quest Society en bij de oprichtingsvergadering in Kensington Town
Hall op 11 maart 1909 sprak
hij over ‘de aard van de
kweeste’. In feite was het
een uitbreiding van de officiële doelstellingen van de
nieuwe vereniging. Dit waren: 1. onderzoek en vergelijkende studie van religie,
filosofie en wetenschap op
basis van ervaring te bevorderen; 2. de expressie van
het ideaal in prachtige vormen aan te moedigen.
Aanvankelijk steunden ongeveer 250 leden zowel de
openbare als de besloten lezingen en abonneerden zich
op het kwartaalblad The
Quest. Dit leek helemaal niet
op de gebruikelijke vorm die
esoterische periodieken hadden. Het bood een forum
voor stevig, sympathiek en
academisch debat over wat
misschien wijds metafysische
onderwerpen genoemd kan
worden. De mensen die een
bijdrage leverden, van Martin
Buber en A.K. Coomaraswamy tot Gustav Holst, Ezra
Pound en W.B. Yeats, waren
allen erkende autoriteiten in
hun eigen vakgebied, of dat
nu was vergelijkende religie,
Theosofia 109/1 · februari 2008
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aloude en oosterse geloofsrichtingen, wetenschappelijk
onderzoek, mystiek, literaire
kritiek, dichtkunst of muziek.
Er was geen officieel dogma,
geen belemmering voor andersdenkenden en geen subtiele censuur.
Ondanks voortdurende
financiële problemen bloeide
The Quest gedurende twintig
jaar en Mead ging door met
schrijven en onderzoek. Een
aantal van zijn latere boeken
waren revisies en uitbreidingen van vroegere titels, maar
hij publiceerde ook originele
werken zoals The Doctrine of
the Subtle Body in Western
Tradition (Londen, 1919) en
belangrijke bijdragen aan
gnostische studies, vooral
The Gnostic John the Baptizer:
Selections from the Mandaean
John-Book (Londen, 1924),
die zijn erudiete waarde tot
op de dag van vandaag behouden heeft.
Na de financiële beursval
van 1929 werd (het uitgeven
van) The Quest onhoudbaar
en Mead hief in 1930 uiteindelijk zowel het kwartaalblad
als de vereniging op. Tegen
deze tijd, en sedert de dood
in 1924 van zijn vrouw, Laura
Cooper Mead met wie hij in
1899 getrouwd was, ging
Mead zich steeds meer bezighouden met psychisch onderzoek, vooral met de vraag
van het overleven, maar niet
ten koste van zijn andere interesses. Hij was actief in de
Society for Promoting the
Study of Religions en kort
voor zijn eigen dood op 29

september 1933 gaf hij een
lezing over de Mandaeanen
op een bijeenkomst van de
Royal Asiatic Society. Mead
had altijd geprobeerd zijn
wetenschappelijke studies te
combineren met de zoektocht naar spirituele waarheid; wat de meeste van zijn
tijdgenoten in zijn uitverkoren onderzoeksgebied niet
deden en daarin was hij geslaagd.
Als hij een grafschrift zou
behoeven, is een verklaring
van Mead zelf onovertroffen.
Zijn levensdoel wordt uiteengezet in zijn afscheidsrede
voor de TS, die hij gedurende
meer dan 25 jaar trouw gediend had en die hij niet met
boosheid maar met verdriet
verliet: ‘Maar ofschoon mijn
werk voor de Society voorbij is,
zal ik nooit ophouden te werken met liefde en devotie en
naar mijn beste vermogen om
die onschatbare schatten toegankelijk te maken die te vinden zijn in de hoogste theosofie van alle tradities, hetzij van
het verleden of van het heden.
In deze theosofie, onder welke
naam zij ook bekend is, voel ik
mij steeds zekerder, in plaats
van dat ik mijn vertrouwen erin
verlies; het is het ene denkbeeld van mijn denkvermogen,
de ene liefde van mijn ziel en
de ene activiteit van mijn
geest’ [‘Farewell’ 48].
Bron: delen uit R.A. Gilbert,
G.R.S. Mead en de Gnosis, een
biografisch opstel, in Echoes
from the Gnosis (Quest Books)

Vertaling: A.M.I.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Aan de andere kant kan het
maken van onderscheid juist
een bron zijn van vooroordeel, onenigheid en verdeeldheid.
Met o.a. de begrippen Viveka en Boeddhi en aan de
hand van enkele praktische
voorbeelden uit het dagelijks
leven gaan wij onderzoeken
wat de kenmerken zijn van
een scherp onderscheidingsvermogen, en hoe dit samen
kan gaan met heelheid en integriteit, en welke rol emoties en begeerten spelen.
Hierbij zal blijken dat wij
gewoonlijk niet erg helder
denken, dat de dingen niet
zijn wat zij schijnen, en dat
het “hogere denken” ook
een soort logica kent, waarin
veel paradoxen voorkomen.
Coen Brandt

Agenda loges en centra
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
betreffende loges/centra
(zie adressenpagina).
februari 2008
1 Cursus De Oerbron, de
Schepping en de zoektocht naar wijsheid vanuit
Theosofisch Perspectief
door Kees Voorhoeve
(Utrecht)
2 Cursus Sacred Dance o.l.v.
Annemiek van Dorp (Den
Haag)
4 Studiegroep De Geheime
Leer o.l.v. Ineke Vrolijk
(Arnhem)
4 Workshop Het geheim
van zelfrealisatie o.l.v.
Ronald Engelse (Den
Haag)
5 Viveka Chudamani door
Guus Brohm (Naarden)
5 Lezing Spirituele verlichting vs. psychisch illusie
door dr. David Roef
(Rotterdam)
5 De Oogst van het Leven
hst 4 Uitstapjes van de ziel
(centrum Zwolle)
7 Gespreksavond De oogst
van het leven. (Apeldoorn)
11 Drie pijlers van inzicht.
Verdiepingsavond met
Guido Lamot.
(Amersfoort)
11 Lezing Theosofie, wetenschap en New Age door
Wim Leys (Den Haag)

11 Studie Regeneratie van de
Mens van Radha Burnier
(Leeuwarden)
13 Studie De Geheime Leer
o.l.v. Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)
15 Lezing De mythe van de
Val der Engelen door
David Roef (Utrecht)
16 Bezoek Adyar door Loes
Moreno en Els Rijneker.
(Amsterdam)
17 Alles is een grote Bron
van energie (loge Zwolle)
18 Studiegroep Kabbalah.
Over de Paden,
Hebreeuwse Letters en
de Tarot in de Boom des
Levens (Arnhem)
18 Lezing De reis van de ziel
door prof. Hans Gerding
(Den Haag)
18 Lezing De Eleusinische
Mysteriën (Groningen)
19 Studieavond Geheime
Leer (4) o.l.v. Ineke Vrolijk
(Rotterdam)
19 Geheime Leer o.l.v. Wies
Kuiper (centrum Zwolle)
21 Studieavond Het mystieke
hart van Wayne Teasdale.
(Apeldoorn)
25 Meditatieve avond o.l.v.
Hennie Bitterling
(Amersfoort)
25 Studiegroep. Licht op het
Pad o.l.v. Femmie Liezenga (Arnhem)
25 Cursus Inleiding in de
Theosofie (4) door Wim
Leys (Den Haag)
25 Inleiding van één der
leden (Leeuwarden)

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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26 Gespreksavond Contacten
tussen de sferen met
engelen, meester en
overledenen o.l.v. Wim
Leys (Rotterdam)
29 De Geheime Leer II
Stanza 4 (Haarlem)
maart 2008
3 De os en zijn hoeder: een
terugkeer naar de bron
(Groningen)
4 De oogst van het leven hst
5, groepsstudie (Zwolle c)
7 Het meditatiediagram van
H.P. Blavatsky, cursus door
Ineke Vrolijk (Utrecht)
8 Metafysica en theosofie, gespreksavond (Den Haag)
10 De stem van de stilte, met
Elly Kooyman
(Amersfoort)
10 Een mystieke interpretatie
van het paasfeest door
Wim van Vledder
(Arnhem)
10 Regeneratie van de mens,
groepsstudie
(Leeuwarden)
10 De Geheime Leer II,
cursus door Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)
11 Yoga-Sutra’s van Patanjali,
groepsstudie (Amsterdam)
15 Het Kroonjuweel van
Wijsheid door Fay van
Ierlant (Amsterdam)
16 Wij beschikken over meer
kracht dan wij ons realiseren (loge Zwolle)
17 De scheppende stilte, studie-avond (Amersfoort)

18 Video: De kracht van het
leven is weer doodgaan
(Naaren)
18 De zoektocht naar de
heilige graal en de ark van
het verbond door Klaas
van Urk (Zuid-Limburg)
18 Geheime Leer, groepsstudie (centrum Zwolle)
21 Karma, de wet van oorzaak en gevolg door Ali
Ritsema (Utrecht)
25 De kringloop door de
bardo’s door Jean Karel
Hylkema (Rotterdam)
28 De Geheime Leer II:
Stanza 5 (Haarlem)
31 Meditatieve avond o.l.v.
Martie Velthuis
(Amersfoort)
31 Filosofische en wetenschappelijke vragen rondom psi door Hans Gerding
(Arnhem)
april 2008
1 Krishnamurti door Joris Dudok van Heel (Naarden)
4 Werken met het meditatiediagram, cursus door
Ineke Vrolijk (Utrecht)
7 Jnana yoga in de praktijk
door Rita Bijntema
(Amersfoort)
7 De Geheime Leer II, cursus
door Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)
8 De plaats van meditatie in
de theosofie, gespreksavond (Den Haag)
8 Unificatie en broederschap
vanuit de moderne fysica
belicht door Max Takkenberg (Rotterdam)

8 De oogst van het leven hst
6, groepsstudie (Zwolle c)
12 De toekomst van de mens
in het licht van de
Esoterische Filosofie door
Ali Ritsema (Amsterdam)
14 De scheppende stilte,
studieavond (Amersfoort)
14 Sterven en
onsterfelijkheid in het
Boeddhisme door Leen vd
Meij (Arnhem)
14 De reis naar binnen door
Ali Ritsema (Den Haag)
15 Mantra’s met muziek
door Nanko Doornbos
(Naarden)
15 De vier mysteriestromen
in jezelf verwerkelijken
door Roland van Vliet
(Zuid-Limburg)
18 Nirvana, het verwerven
van onsterfelijkheid door
Ali Ritsema (Utrecht)
20 Wij zijn lichtwezens (loge
Zwolle)
21 Orgaandonatie, euthanasie, versterving – hoe gaan
we ermee om? themaavond (Arnhem)
22 Yoga-Sutra’s van Patanjali,
groepsstudie (Amsterdam)
22 Regeneratie van de mens,
groepsstudie (Leeuwarden)
22 Atlantis door Wim Leys
(Rotterdam)
22 Geheime Leer, groepsstudie (Zwolle c)
25 De Geheime Leer II:
Stanza 6 (Haarlem)

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het het hoofdkantoor van de TVN
is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’
met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?
42
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The Lost Teachings of
Lama Govinda
Living Wisdom from a Modern
Tibetan Master
Lama Govinda, Richard Power (Editor),
Lama Surya Das (Foreword)
Quest Books, 12-2007
ISBN 978 0 8356 0854 1
248 pp., paperback
Price € 18,50

Twin from Another Tribe

The Fundamentalist
Mind

The Story of Two Shamanic
Healers From Africa and North
America
Michael Ortiz Hill and Mandaza
Augustine Kandemwa
Quest Books, 1-2007
ISBN 978 0 8356 0852 7
200 pp., paperback
Price € 16,50

How Polarized Thinking
Imperils Us All
Stephen Larsen
Quest Books, 11-2007
ISBN 978 0 8356 0850 6
264 pp., paperback
Price € 23,50

Sacred Space,
Sacred Sound
The Acoustic Mysteries
of Holy Places
Susan Elizabeth Hale
(Foreword by Don Campbell)
Quest Books, 7-2007
ISBN 978 0 8356 0856 5
286 pp., paperback
Price € 22,50

Het Mozart effect
Digital
Di
it l Dh
Dharma
A User’s Guide to Expanding
Consciousness in the
Infosphere
Steven Vedro
Quest Books, 10-2007
ISBN 978 0 8356 0859 6
220 pp., paperback
Price € 16,50

Theos-Pag(X).indd 1

Over de helende en stimulerende
eigenschappen van
muziek, en de invloed van muziek
op de creativiteit en het
leervermogen
Don Campbell
Uitgeverij Panta Rhei, 12-2007
ISBN 978 90 8840003 2
300 blz., paperback
Prijs € 19,50
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

The Vision Keepers
Walking for Native Americans
and the Earth
Doug Alderson
Quest Books, 4, 2007
ISBN 978 0 8356 0851 0
336 pp., paperback
Price € 17,50

Hett Akasha-veld
H
Ak h
ld
Verbinding en geheugen
in kosmos en bewustzijn
Laszlo, Ervin
Ankh Hermes, 11-2007
ISBN 978 90 2020159 8
180 blz., paperback
Prijs € 19,50

Magical
agical Christianity
The Power of Symbols for
Spiritual Renewal
Coleston Brown
Quest Books, 6-2007
ISBN 978 0 8356 0855 8
232 pp., paperback
Price € 17,50

Eindeloos bewustzijn
een wetenschappelijke visie op
de bijna-dood ervaring
Pim van Lommel
Uitgeverij Ten Have, 11-2007
ISBN 978 90 2595778 0
416 blz., Paperback
Prijs € 24,90

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,
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The
e Golden Thread
The Timeless Wisdom of the Western Mystery Traditions
Joscelyn Godwin
(Foreword by Richard Smoley)
Quest Books, 9-2007
ISBN 978 0 8356 0860 2
172 pp., paperback
Price € 16,50

Non-Dualiteit
in het boeddhisme, christendom,
hindoeïsme, taoïsme, soefisme en
de kabbala
Jerry Katz
Uitgeverij Samsara, 11-2007
ISBN 978 90 7722839 5
320 blz., Paperback
Prijs € 21,95

Singel 313, 1021 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97

09-01-2008 10:51:32

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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