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Het waamchtige inwezen van Waarheirl
kan niet worden medegedeeld van mond
tot oar. E,' is geen pen, die bij machte is
het te beschrijven, zelfs niet die van de
Engel der Open baring. De mens kan
Wam'heid alleen vinden in het Heiligdam van Zijll hart, in het allerdiepste
geheilllellis van zijn goddelijke intultie.
(Gehcime Leer: IV-8o)

INDIEN wij in de geesteshouding van een
wetenschappelijk
onderzoeker de geschriften
van H. P. Blavatsky benaderen, stuiten wij al
dadelijk op verschillende moeilijkheden. Natuurlijk is er een soort historisch en journalistiek onderlOek, dat op haar boeken kan
worden toegepast, precies lOals wij dat kunnen toepassen op willekeurig welk ander werk
dan ook. Maar wanneer wij ons verdiepen in
de inhoud zel£, als een schatkamer van leerstellige informaties, dan komen de moeilijkhe den, en dan juist zulke, die uiterst verwarrend werken op het brein van een systematisch
denker.
Het is in de regel lO, dat wanneer een auteur
een indrukwekkende
en omvangrijke publikatie om trent de betekenis en het doel van de
Schepping het licht heeft doen zien, er meest
al spoedig een poging wordt ondernomen om
een overzicht en samenvatting van die leringen te maken en dit aan het publiek aan te
bieden als een 'wijsgerig steIsel'. En, indien
de oorspronkelijke auteur er werkelijk een is
geweest van grote betekenis, dan loopt lO'n
poging bijna altijd op een mislukking uit.
Om een sprekend voorbeeld te nemen - wij
lOuden welhaast kunnen zeggen: een 'lichtend'

voorbeeld:
bekwame, ernstige en geleerde
mensen hebben meer dan twee duizend jaren
lang getracht een 'wijsgerig stelsel' van Plato's
ideeen te construeren; maar, in weerwil van
al hun toewijding en hun knapheid, zijn zij
er nooit in geslaagd een werkelijk bevredigend
'systeem' op te stellen. Want Plato's werk
vertoont heldere flitsen van een diep inzicht,
waardoor telkens een wijd terre in van menselijke ervaringen en overpeinzingen verlicht
wordt, en dat altijd weer gekleed in een prachtige taal of gei'llustreerd door pakkende gelijkenissen; maar nooit op een lOdanige wijze,
dat zij kunnen worden ingepast in een 'waterdicht systeem', waarin hen allen ten volle
recht gedaan wordt. Inderdaad is het nooit
gelukt om aIle stukken, als van een legprent,
passend te maken. Dit feit, dat lo verwarrend
is voor de systematici onder de denkers, die
zich hebben uitgesloofd om orde te stellen op
Plato's ideeen, is juist de reden, waarom Plato
altijd even fris en origineel voor ons blijft en
dat zijn geschriften een onsterfelijke en onbeschrijvelijke glans van levendigheid en schoonheid blijven behouden.
De verklaring van deze moeilijkheid is niet,
dat Plato een wispelturig mens loU geweest
zijn, die zichzelf tel kens weer tegensprak, doch
omdat zijn geestelijke status op de een of
andere wijze het niveau van het alleen-maarsystematische den ken verre overtrof. Indien
wij tot zijn niveau lOuden kunnen opklimmen
en met zijn geestesblik konden uitzien over
de velden van studie, waarop hij zijn belangstelling richtte, dan lOuden wij lOnder twijfel
de volmaakte harmonie en de onderlinge ver-

bondenheid van Plato's ideeen kunnen ontdekken, dan lOuden wij het leven kunnen zien
door de lens van zijn temperament.
Maar
daaruit loU niet als noodzakelijke konsekwentie volgen dat wij, hetgeen wij lOuden ervaren,
dan op een systematische wijze lOuden kunnen
weergeven.
In feite zijn er bepaalde geschriften, wier inhoud inderdaad esoterisch is. Zij zijn, althans
ten dele, geschreven vanuit een standpunt, dat
niet systematisch kan worden gede£inieerd in
een taal, welke nog niet voldoende tot ontwikkeling is gekomen om aan aIle nuances en
schakeringen der ideeen uitdrukking te geven.
Zij bevatten iets, dat zich verzet tegen systematische uitleg of verklaring of omschrijving.
Ongetwijfeld
zijn er soortgelijke moeilijkheden in H. P. Blavatsky's werken. En bovendien zijn die moeilijkheden
in haar geval
lOwel groter als dieper, door het feit, dat een
groot deel van haar werk te maken had met
onderwerpen, welke van nature wel een enigszins systematisch karakter vertonen, lOals de
ontwikkelings-stadia van een geordend Heelal
of de opeenvolgende fazen in de mensen-rassen
in een door Hierarchien
geleide planetaire
ontwikkeling of de psychologische samenstelling van beginselen, welke eigen zijn aan de
menselijke aard. Elke stelselmatige behandeling van dergelijke onderwerpen kan de indruk wekken alsof alles tamelijk systematisch
in elkaar past, terwijl het nooit in de bedoeling van de natuur heeft gelegen te beweren,
dat er van enig systeem sprake was.
Iemand, die mevrouw Blavatsky persoonlijk

heeft gekend, schree£ van haar, dat zij 'vele
dingen zel£ kon waarnemen, maar haar denkapparaat, voor lOver wij daarvan iets konden
begrijpen, want zij 'was ontegenzeggelijk een
reusachtig denk-genie, werkte enigszins anders
dan het onze. Indien wij het met gepaste eerbied lO lOuden mogen uitdrukken,
het was
van een Atlantisch type, in lOverre het een
encyclopaedische
massa feiten bevatte, doch
weinig moeite deed om dat alles methodisch
en systematisch te ordenen. Swami T. Subba
Rao zeide, dat De Geheime Leer geleek op een
berg edelstenen. Ongetwijfeld zijn het edelstenen, maar men moet ze zel£ in de passende
vatting zetten; zij heeft nooit geprobeerd dat
voor ons te doen, omdat zij-zel£ er de noodzaak
niet van inzag' (c. W. Leadbeater in Talks on
the Path of Occultism, pag. 903).
Bestudeerders van H. P. Blavatsky's werken
kunnen dit misschien uitleggen als een zekere
weerzin tegen de meer gedisciplineerde
systematische benadering van een bepaald onderwerp; doch vaak moet lO'n blijkbare tegenzin
ook een bepaalde reden en bedoeling gehad
hebben. Zo heeft zij in haar keuze van een
aspekt van indiase wijsheid, waaruit de universaliteit der leerstellingen lOu kunnen blijken, zich - voor lOver de Hindoe-overlevering
betrof - voornamelijk laten leiden door de
Tan tra, in plaats van door die Indiase wijsgerige scholen, welke zich beter aanpassen
aan het westers systematisch denken en minder
verwarrend zijn. En, voor wat het Boeddhisme
betre£t, koos zij uit het Noordelijke of Mahayana Boeddhisme, veeleer dan uit het scherper
gede£inieerd en doorzichtiger Zuidelijk of The-

ravade stelsel, dat in onze dagen lO populair
begint te worden bij de Europese denkers (J0sephine Ransom in Madame Blavatsky as Occultist, pag. 19 & 31).
.
Veel schrijvers in de theosofische beweglllg
hebben, na H. P. Blavatsky, getracht om de
onderwerpen, waarmede zij zich had bezig gehouden, nog verder te systematiseren. H. P.
Blavatsky gebruikte zel£ ook wel tab ellen en
diagrammen. Desniettemin raakte ..zij voortdurend buiten zichzel£, wanneer ZlJ maar vermoedde, dat haar leringen er de mensen t~e
bracht zich tevreden te stellen met een keung
methodisch in elkaar gezet systeem. Telkens
weer legde zij er de nadruk op dat de door haar
gegeven volgorde niet de juiste was en dat d.~
overeenkomsten feitelijk niet klopten; dat ZlJ
nauwelijks de hel£t gegeven had van hetgeen
er inderdaad te geven was. Het was, volgens haar,
allesbehalve een bewijs van diep inzicht, indien
men in staat was om de feiten in een waterdicht systeem samen te persen. Een te nauwkeurige systematisering lOu ten gevolge kunnen hebben dat er ergens een grens lOu worden gesteld, een 'plafoncl' lOals wij nu z~ggen,
aan iets dat van nature geheel vreemd IS aan
elke begrenzing.
En alhoewel een studie van H. P. Blavatsky's
werk tot op zekere hoogte za~ kunnen leiden
tot een waardevolle samenvattlllg van passages
en aspekten betreffencle .?epaald~. leringen,
niettemin is het noodzakehJk dat WIJhet allergrootste deel van haar werk langs een ge~eel
andere weg benaderen, indien wij een .~Uldelijk begrip willen krijgen van hetgeen ZlJ over
een bepaalcl onderwerp had mede te delen.
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Doel aan onze aandacht is ontsnapt. Wij kunnen stap voor stap voorwaarts gaan om het
doel te ontdekken, sluier na sluier oplichten,
totdat wij komen aan lets, waarover wij slechts
stamelend kunnen spreken als over 'De eindeloze, Eeuwige Adem, Die Zichzelf niet kent'
(De Geheime Leer: Adyar-editie, I, pag. 92
& 125).
HET is begrijpelijk, dat een belangrijk aandeel van de ernstige studie, welke aan H. P.
Blavatsky's werk gewijd wordt, te maken heeft
met die aspekten, welke betrekking hebben
op de systematiek der verschijnselen of de processen, welke zich in het Heelal en in de Mens
afspelen, omdat dit onderwerpen zijn, welke
men met het redelijk verstand en met een gezond oordeel meent te kunnen bevatten. Maar
een groot gedeelte van haar werk, en misschien
een wel wat al te veel verwaarloosd gedeelte,
behandelt irrationele en niet-rationele onderwerpen.
De diepere doelstellingen liggen in het nietrat~onel~ aspekt van het leven. Zo gauw wij iets
ratlOnallseren en het gaan uitleggen, houdt
het op een doelstelling te zijn en wordt het een
proces, een gebeurtenis. Het uitleggen van wat
dan ook sluit in, dat wij het in verband brengen met iets anders of het met iets anders gaan
vergelijken; en zodra wij dat hebben gedaan,
gaat 't niet meer om de doelstelling, maar om
het proces. Het doet er niet toe hoe sub tiel de
rationele definitie van het motief en het doel
der dinge~. ~ok ~s, wij ervaren dat zo spoedig
een beschnJvmg IS geformuleerd, wij niet meer
te maken hebben met de innerlijke doelstelling, maar met een gebeurtenis en dat het ware
12

Het is 't zelfde probleem van doelstelling in
het menselijk wezen, dat aanleiding gaf tot het
ontstaan van filosofen, van Hume af tot in onze
dagen toe, die verkondigd hebben dat de Rede
is en blijven moet 'de slaaf der hartstochten'
(zie voor een moderne interpretatie onder andere: Bertrand
Russell, Human Society in
Ethics and Polities, 1954). Het woord 'hartstochten' is, in dit verband, natuurlijk niet bedoeld als iets afkeurenswaardigs.
Het duidt
niet op verkeerde eigenschappen. Het wil eenvoudig zeggen dat er iets is, waar de rede niets
mede te maken heeft, dat geheel los van de
rede staat. Rede houdt rekening met gebeurtenissen, of - zoals wij reeds zeiden - met processen; maar de rede is onmachtig om de bedoeling van het Leven te definieren, want deze
bedoeling ligt niet in de rede, het is er noch
het begin, noch het einde van. Wanneer wij
een rationele beschrijving trachten te geven
van het absolute eindpunt
en de doelstelling, dan ontdekken wij dat alles ons is ontglipt
en dat wij inderdaad geen doelstellingen beschrijven, maar alleen maar de uitwerking
daarvan in term en van verhoudingen en processen.
Het is mogelijk, dat wij een dieper ondergrond

van het proces hebben gevonden en iets hebben gedaan, dat zeer de moeite waard is; maar
wij hebben de waarachtige doelstelling niet
gedefinieerd. Telkens opnieuw komt in het
rationaliserend denken het vermoeden op dat
er, achter de gebeurtenissen, welke het kan
onderzoeken en beschrijven, nog iets veel diepel's selmil gaat, iets wat het niet bij machte
is te begrijpen en dat desalniettemin het enige
is, dat zin en richting geeft aan het hele leven,
zoals dat door de rede geobserveerd kan worden.
Misschien kan het gevoel, dat er een innerlijke doelstelling bestaat, in ons bewustzijn opkomen; maar dan komt het nooit als een
uitleg of verklaring. Soms lijkt het of een
vermoeden ons overvalt, alsof het meegekomen is in het kielzog van een verklaring; maar
het is nooit zo, dat het door die verklaring
als een gevangene werd meegesleept.

Gnze andeTe instelling ten aanzien van het
Niet-Rationele
HET gedeelte van H. P. Blavatsky's werken,
en in het bijzonder dan De Geheime LeeT, dat
wel het allermeest gelezen wordt, is natuurlijk
een verslag over de mens en het Heelal. Het
is een beschouwing, welke men op redelijke
wijze kan begrijpen, welke geklassificeerd, gesystematiseerd en uitgelegd kan worden, het
verslag over een proces.
Maar er is ook een groot deel van haar werk,
dat zich bezig houdt met het irrationele of
niet-rationele aspekt van het Leven, het element, waarin het zoeken kan aanvangen naar
het ware Doel. In eerste aanleg is datgene van
het niet-rationele, wat zij behandelt, de My thologie. Een groot gedeelte van De Geheime
Leer, zoals ook in het voorgaande werk Isis
GntsluieTd, heeft te maken met Mythologie,
legenden en volksoverleveringen, materiaal dat
opduikt uit en gevormd wordt door het emotionele aspekt en de niet-rationele kant van
de menselijke aard.
Wij kunnen op het rationele niveau veel omtrent dit mystieke element te weten komen,
omdat, niettegenstaande het niets rationeels of
systematisch heeft, nochthans alles, waarmede
het bewustzijn te maken heeft, het onmiskenbare stempel draagt van hetgeen de ware in-

wezenlijke geaardheid daarvan is. De wijze,
waarop in onze dagen dit kenmerk van het
niet-rationele wordt bestudeerd, is de metho?ie~, waardoor het rationele verstand zich enig
mZlcht tracht te verwerven in de niet-rationele
domeinen van de menselijke zie!. Door deze
studie wil ons intellekt zich een begrip vormen van de natuur van liefde en emotie en
van al die andere lyrische hoedanigheden van
de menselijke geaardheid.
In de dagen dat H. P. Blavatsky haar boeken
schreef, had men nog nauwelijks enige aandacht geschonken
aan deze niet-rationele
krachten. De inteIlektueIe wereld werd toen
overheerst door een vaal-grauw rationalisme,
dat het natuur-mechanisme beschouwde vanuit
een overwegend materialistisch en utilistisch
standpunt. Om het op zijn zachtst uit te drukken, werden de niet-rationele krachten in de
menselijke natuur veeleer met hooghartigheid
dan met e~rbied bejegend. Maar in onze tijd
vertoont Zlch hoe langer hoe sterkel' een neiging in de inteIlektuele wereld om de natuur
te beschouwen in haar funktionele en organische verbanden, in plaats van als een mechanisch-werkend complex van onderdelen. En
naarmate men meer en meer beseft, dat ook
de mens een funktioneel organisme is en niet
maar een mekaniek of automaat, naar die mate
begint zich een onmiskenbare belangstelling
te ontplooien voor aIle organisch-funktionele
gedragingen. Vooral wordt steeds groter aandacht en dieper studie gewijd aan de nietrationele aspekten van de menselijke geaardheid. Men doet uitgebreide en lOrgvuldige
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onderzoekingen naar het wezen van die nietrationele kant van het leven, in het bijlOnder
op het domein van sociologische en psychologische studies.
De Geheime Leer werd in 1888 voor het eerst
gepubliceerd en was voorafgegaan door een
studie in mythologie en het niet-rationele,
welke in Isis Ontsluierd was verschenen. Biina
gelijktijdig met het verschijnen van H. P. Blavatsky's monumentale werk, verscheen in 1890
de eerste editie van een groot en sedertdien
vele mal en herdrukt werk, dat handelde over
de mythologische en niet-rationele aanzichten
van de menselijke gedragingen, namelijk The
Golden Bough van Sir James Frazer. En ongeveer ook omstreeks die tijd begon Freud zijn
onderzoekingen in hetgeen wij lOuden kunnen
noemen de sfeer van het prive-mythologisch
bewustzijn van de mens. In 1895 publiceerde
Freud, in samenwerking
met zijn assistent
Breuer, Studies in Hysteria, dat algemeen beschouwd wordt als het eerste grote werk op
het gebied del' psychanalyse.
Hierin, en in sommige andere gebeurtenissen
u.it diezeUde tijd, kunnen wij een aanwijzing
Zlen van de dageraad van een gans andere instelling, welke het inteIlektuele Westen ging
innemen jegens het irrationele en het nietrationele. In de middeleeuwen en zeUs nog gedurende de Renaissance, werd de niet-rationele zijde van de natuur aanvaard als het belangrijkste en, om die reden, benaderd met geloof en overgave. Aan de rede was een scherp
afgebakend terre in toegewezen, waarvan de
grenzen waren gesteld door het mythisch be-

wustzijn. En de edelste taak, welke men zich
voor de rede dacht, was de rechtvaardiging te
vinden voor de My the. Maar na het ontstaan
van het Baconiaans standpunt ten aanzien van
de taak der wetenschap, de oprichting van de
"Royal Society" en tal van andere, overeenkomstige instellingen in aIle delen van de oude
wereld, deed de "Eeuw van de Rede" haar
triomfale intocht, werd het mythisch den ken
terzijde geschoven en streefden de meest-bedachtzame mensen er naar hun leven en hun
werk af te stemmen op de beginselen der rede.
Inderdaad wa's dat een groot succes; maar het
was nog niet genoeg. De Eeuw van de Rede
werd op opvallende wijze ook de Eeuw van de
grote excentrieken, of, lOals wij het nu lOuden
noemen: de periode der grote neurotici. De
rede bleek niet bij machte te zijn om, lOnder
hulp, de juiste idealen te formuleren, welke
tot een gelukkig leven konden leiden. En het
niet-rationele element, beroofd van de uitlaat,
waarover het beschikken kon in het kader van
het vroegere bestel der samenleving, deed zijn
machtige, maar niet-erkende en, ongewenste
invloed gevoelen in de fatsoenlijke levens van
die lOrgvuldig-redelijke
mensen en veroorzaakte excentriciteit, angst-complexen en soms
krankzinnigheid.
De romantische reaktie, welke daarvan het
gevolg was, werkte diep in op literatuur
en
kunst, doch heel weinig op de mannen van de
exacte wetenschappen.
Pas tegen het einde
van de 19de eeuw begonnen ook deze laatsten
de invloed van het niet-rationele of mythische
element in het leven te onderkennen en zagen
in, dat het een belangrijk arbeidsveld bood
18

voor diepgaande studie en ernstig experiment.
Het was de eerste schrede naar het overbruggen van de kloof, welke in ons kultuur-leven
bestond tussen hoofd en hart, alhoewel die
kloof zijn nut en noodzaak bewezen heeft.
Hoewel wij sedertdien nog altijd voort'gaan
ons leven te grondvesten op de basis van de
rede, zijn wij er toch toe overgegaan om het
niet rationele, het mythische en het lyrische
met meer-begrijpende ogen te beschouwen en
met meer-sympathiserende
gevoelens te ontvangen. Niet alleen maar als een veld voor
experimenteel onderlOek, maar ook als een gelOnde, noodzakelijke en welkome faktor tel'
kompletering
van een evenwichtig leven als
mens.
Het is waarschijnlijk, dat deze verschuiving in
waarde-beoordeling
en sympathien, welke in
de geschiedenis van het westers denken heeft
plaatsgehad, zich ook heeft doen gelden in
het leven van veel individuele denkers en lOekers, lOwel binnen als buiten de Theosofische
Vereniging. Bij,voorbeeld de levens-beschrijving van dr. Annie Besant, die ongetwijfeld
een kind van haar tijd was, lOwel als van aIle
tijden, toont overeenkomstige
fazen - eerst
een aanvaarden van de my the, dan een scherpe afwijzing en tenslotte het hervinden van de
mythische waarden en de verzoening tussen
rede en my the, welke haar door de Theosofie
mogelijk werd gemaakt. Vermoedelijk zal er
een zel£de opeenvolging
gevonden kunnen
worden in de levens van velen onzer op hun weg
naar Theosofie, of naar een andere vorm van
mystieke ver lichting of psychologische in tegra tie.
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De overgang, welke wij in individuele mensen
en in de moderne samenleving kunnen opmerken, een overgang van onkritisch aanvaarden van het niet-rationele, via een periode van
min of meer eenzijdig rationeel leven, naar
een gans nieuwe waardering van het nietrationele, is de type ring, in een kleiner bestek,
van een Overgang, welke in veel groter tijdsperioden en op veel groter schaal plaats grijpt
en zich op gelijksoortige wijze misschien ook
afspeelt in het Universele bestaan. Als individuele ervaring werpt het ongetwijfeld een
vloed van licht op de betekenis van de recle
in de evolutie van het leven.

VOLGENS het beginsel, dat het Doel niet gevonden kan worden door het systematisch onderzoek van de process en door het redelijkkritisch denken, maar veeleer te vinden zullen
zijn in aanduidingen
en vermoedens, welke
buiten de sfeer van de ratio en van het systematisch denken ontstaan, opent zich een wijd
en bijkans onontgonnen
terre in voor de bestudeerders van H. P. Blavatsky's werken. Het
is alleen mogelijk hier in het kort enkele aIgemene lijnen aan te geven van de wijze, waarop zij de mythische en niet-rationele aspekten
van het leven behandelde.
My then, overleveringen, geschiedenissen van
goden en godinnen - al dit soort van materiaal wordt in De Geheime Leer ge'interpreteerd als een stramien, waarop de scheppende,
doelbewuste en in de ziel wonende krachten
hun patroon projekteren. Het is een symbolisch verslag van verhoudingen en wisselwerkingen tussen de kreatieve krachten, welke in
het Heelal werkzaam zijn en tegelijkertijd ook
een beschrijving van de scheppende zielekrachten in de individuele mens. Want er bestaat een nauw verband tussen de beginselen
in het Heelal en die in de Mens.
Telkens opnieuw legt De Geheime Leer er de
nadruk op, dat 'de Mens de mikrokosmos is

van het Heelal' en dat de Hermetische spreuk
van toe passing is: 'zo boven zo beneden' (Geh.
Leer: 1-230). Zoals het beeld van de zon zich
in myriaden regendruppels
weerspiegelt, zo
weerspiegelt zich de natuur van de Universele
Realiteit in de naturen van de myriaden menselijke wezens. Natuurlijk is zulk een vergelijking, van een bepaald gezichtspunt beschouwd,
nooit geheel juist; want op mysterieuze wijze
is het Ene de velen en zijn de velen het Ene.
En of men nu de beginselen ':leschouwt als
universeel of als menselijk, inwezenlijk zijn zij
dezelfde. Enerzijds schreef H. P. Blavatsky dat
de Logos 'het kwalitatieve complex of de veelheid del' Scheppers of Bouwers' is (Geh. Leer:
II-95), daarbij verklarende dat in Zijn scheppend aanzicht het Ene de velen is; maar anderzijds beschreef zij de geestelijke Monade als
'Een, Universeel, Grenzeloos en Ongedeeld,
wiens Stralen evenwel datgene doen ontstaan,
wat wij, in onze onwetendheid,
de 'lndividuele Monaden' cler mensen noemen' (Geh.
Leer: 1-320), waarmede zij dus te kennen geeft,
dat de velen het Ene zijn.
Deze nadruk op de inwezenlijke eenh.eid onderscheidt H. P. Blavatsky's behandelmg van
de mythologie in zeer belangrijke mate van die
andere schrijvers, die haar tijdgenoten waren.
Frazer, bijvoorbeeld,
ontwierp een bepaald
schema, waarbij maatschappelijke zeden en gewoonten en rnythische voorstellingen werden
teruggebracht
tot eenzelfde basis van onwetendheid en tot een primitieve ideeenassociatie
met be trekking tot vruchtbaarheids-kultus
en
oHer-drang. Een overeenkomstig proces van

samenvloeiing van verwachting, instinkt en
tastende onwetendheid,
scheen in ver-uit-liggende streken op aarde eenzelfde gedragslijn te
veroorzaken. En Freud ontdekte eenzelfde algemene grondslag voor het schema van irrationele gedragingen in de onmacht van individuen om aan de kinclerlijke instelling ten
aanzien van seksuele verhoudingen te ontgroeien. Zowel voor Freud als voor Frazer was het
universele karakter van gedragingen en my then
alleen maar het gevolg van de grote overeenkomst tussen de grote massa's meer of mindel'
identieke individuen. Maar voor H. P. Blavatsky was de my the universeel, omdat zij geworteld was in die ene transcendente Eenheid,
naar Wiens Gelijkenis alle mensen geschapen
zijn en waarvan zij alleen de mikrokosmische
beeltenis in zich dragen.
Schrijvende over het £1urdische, niet-rationele,
dwingende element in's mensen leven, had
H. P. Blavatsky steeds voor ogen lets, dat ons
wenkt naar een verheven toekomst; lets dat
tel kens opnieuw vermoedens in ons wakker
roept van onbegrensde krachten in de mens,
welke nu nog in hem sluimeren. lets dat, zowel
in geschriften als in mondelinge overlevering,
tot ons komt in het licht van een mythologie
van transcendente schoonheid en grootsheid.
En wanneer
ook haar tijdgenoten,
zoals
Frazer en Jung, inhoud trachten te geven aan
het flurdische, niet-rationele, dwingende element in's mensen leven, dan komen zij in
kontakt met een primitief en zelfs dierlijk verleden, iets dat ons voortdurend herinnert aan
bepaalde afkeerwekkende
en walgelijke nei-

gingen in het menselijk bewustzijn, iets dat
opborrelt in de mythologisehe voorstellingen
van het primitieve instinkt.
Er is bovendien nog een versehil tussen H. P.
Blavatsky en haar tijdgenoten. Zij overzag in
haar visie ook hun veld van waarneming, maar
omgekeerd konden die anderen haar veel wijder blik niet volgen. H. P. Blavatsky erkende
het bestaan van de primitieve en instinktmatige bases van de menselijke driften en de mythologieen, welke daaraan hun ontstaan te
danken hadden, doeh deze lagere kraehten
hadden niets uit te staan met de transeendente
bronnen, waarmede H. P. Blavatsky zieh bezig
hield. Zij kon de essentiele punten in de vondsten van haar tijdgenoten in haar alomvattende natuur- en levens-visie insluiten. Maar
die anderen waren niet in staat om haar visie
tot de hunne te maken en wij mogen hen dat
uiteraard niet ten kwade duiden, want hun
methoden van onderzoek en hun doelstellingen waren geheel anders dan de hare.

H. P. BLA VATSKY overzag inderdaad twee
mythologien, een transeendente en intu'itieve
mythologie van onze toekomst en een prim itieve en instinktieve mythologie van ons verleden. En tot op grote hoogte werden in die
beide mythologien dezelfde symbol en benut.
Zoals zij demonstreerde, kan een bepaalde populaire my the in bijna elk land of van elke
traditie, op transeendente
wijze gei:nterpreteerd worden, als een open baring van de meest
verheven vermogens van het daadwerkelijk
seheppend genie in de mens en in de natuur.
Of het kan ook worden uitgelegd als het resultaat van de verdrongen begeerten en de
hunker en de instinkten van het dierlijke in de
mens.
Inderdaad lijkt het er op, of in deze kleine rationele wereld, welke wij ervaren, er van uit
twee riehtingen kraehten op ons inwerken, afkomstig uit het grote niet-rationele Vniversele
bewustzijn. Vit ons verleden komen de instinktieve kraehten. Vit onze toekomst, datgene,
wat wij lOuden mogen noemen, de intui'tieve
kraehten. Beiden zijn irrationeel, maar taeh
versehillen zij van elkander. De instinktieve
aandriften zijn niet-rationeel, omdat zij in het
geheel geen rekening houden met het rationele
bewustzijn. Zij zijn sub-rationeel. De intui'tieve

Daarmede is echter niet gezegd, dat intuitie
het zonder de rede stellen kan. Er dient eerst
een bewust en redelijk denkvermogen te bestaan, alvorens de intuYtieve kracht het kan
omzetten in een "verlicht denken". Zonder rationeel denken, zoals H. P. Blavatsky zegt, 'is
A.tma-.Buddhi op dit gebied onmachtig en tot
mets III ,staat' (Gel~. Leer: 1-228 en Josephine
Ransom s Studzes zn the Secret Doctrine, bIz.
170). Maar wanneer het rationele denkvermogen door het hogere in tuHieve niet-rationele,
het supra-rationele, wordt verlicht, dan wordt
het opgeheven, stralend en transcendent.
Indien het rationele denken evenwel in de ban
geraakt is van het lagere niet-rationele
het
sub-rationele, dat wat De Geheime Lee~ het
Iwma noemt, dan wordt het gedreven en beheerst door iets wat inderdaad tegen de rede
indruist. De motieven, welke door het denkvermogen worden aanvaard, zijn niet andel's
dan verontschuldigingen
voor hetgeen het onder de dwang van de instinktieve sub-rationele
krachten genoodzaakt wordt te doen en dan
wordt het een willoos werktuig, waar doorheen het 'leeuwen-gebrul
der grote illusie'
weergalmt (Stem van de Stilte, Ie fragment).

rend onderscheid te maken tussen de schijnbaar redelijke handelingen
en de feitelijke
argumenten, welke men als de drijfveren opgeeft en een duistere, woelige achtergr?nd van
irrationele
gevoelskrachten,
welke Zlch verbergt achter het schijnbaar zo redelijke fr~~t
van woorden en daden. De meeste mens en zlJn
zich niet of ternauwernood bewust van de omyang del' irrationele invloeden, welke hun l~yen beheersen; en indien dit ontstellende felt
hen duidelijk gemaakt wordt, ge~£t h~t va~k
aanleiding tot het ontstaan van dIe typlsch Illstinktieve en sub-rationele reakties van tegenweer, welke wij verontwaardiging
noemen.
Praktisch gesproken is het onwaarschijnlijk
dat wij ooit iemand zullen ontmoeten met een
volkomen zuiver bewustzijn, onbei:nvloed door
irrationele drijfveren. Wij lOuden dan de indruk krijgen van lo iets als een stilstaande
machine, waaraan de kracht ontbreekt, waardoor hij bewegen en werken kan. Het kille,
berekenende en gevoelloze verstand, dat aan
sommige duistere figuren uit de geschiedenis
wordt toegeschreven, is niet andel'S dan een
bewustzijn, dat aangedreven wordt door een
onrijpe of verschrompelde en tot onmacht vervallen emotionele geaardheid. Het sterk ontwikkelde verstand van een volwassen mens
wordt in dergelijke gevallen vaak beheerst en
gedreven door hetgeen inderdaad de emotionele aard is van een onrijpe, infantiele en inzich-zelf gekeerde baby-zie!.

Het denkvermog<:n van vrijwel het grootste
deel .der .~ensheld
wordt nog hoofdzakelijk
op dIe wIJze bei:nvloed. Wij dienen voortdu-

Een grote moeilijkheid, en in somm.ige g~va~len een grote beproeving van onze Illte~nt~lt
(onkreukbaarheid)
ligt in de omstandlgheld

drijfver.en zijn evenwel niet-rationeel omdat zij
h<:~ratlOnele bewustzijn opheffen in iets veel
wIJders en omdat zij niet door rationele over~~gingen belemmerd of begrensd worden. Zij
zlJn supra-rationeel.
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dat deze beide soorten van aandriften buiten
de sfeer van het rationele denken - instinktief
en intultief of ook wel sub-ration eel en suprarationeel - hun symbolische expressie vinden
in praktisch dezelfde my then en zinnebeelden.
De reden waarom dezelfde beelden, my then
en symbolen, zowel in de instinktieve als de
intuHieve kant van de natuur voorkomen, hetzij in dromen, volkstradities of roman-literatuur en in het leven van aIle dag, ligt in de
overeenkomsten, welke men aantreft tussen
het pad van indaling en het pad van terugkeer. Beide paden van het' evolutie-schema
kunnen gezien worden als de twee halve bogen van een grote cirkel, welke vanuit het
stadium van 6nbewuste volmaaktheid, via onbewuste en daarna bewuste 6nvolmaaktheid,
tenslotte terugkeert tot bewuste volmaaktheid.
Het beeld van het koord, dat gebruikt wordt
in de welbekende verhandeling over Karma
(meestal opgenomen in het boekje Licht op
het Pad) geeft hiervan een goede demonstratie. Daar wordt het individuele bestaan vergeleken met een koord, dat van het ene oneindige naar het andere loopt. Eerst is dat
koord recht en strak en zijn de samensteIlende
draden kleurloos en effen. Dan ontstaat er
wanorde. Het heeft de menselijke faze bereikt,
eerst van het nog onbewuste, daarna van het
bewust 6nvolmaakte. Maar tenslotte na veel
spanning en vaak pijnlijke reinigings-processen, komt aIles weer in orde en is er weer harmonie. Nu zijn de draden echter niet kleur100s meer, maar goud-getint.
Wanneer wij dat beeld voor ogen houden,
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kunnen wij ons voorsteIlen dat het mythische
aspekt in het leven als het ware een dwarsdoorsnede van het ene koord op verschillende punten voorstelt. In wezen is het 't zelfde koord,
soms kleurloos en effen, zoals het volmaakt instinktmatig leven is, vervolgens in wilde verwarring, wanneer het de faze van het menselijk
bestaan is ingetreden en tenslotte goudkleurig, wanneer de intuHieve faze is bereikt.
Indien wij een symbool of een my the aantreffen, in drama of beeldende kunst, in religie
of in ons persoonlijk leven, moeten wij trachten te ontdekken of het in ons bewustzijn een
reaktie oproept van het sub-rationele zelf uit
het verre verleden of ons de lichtflitsen brengt
van het gouden, intultieve zelf van onze toekomst.

gebracht naar andere, niet-menselijke symbolen. Zeer vaak is dat symbool een ster.

TENEINDE het dualistisch karakter van symbolen aan te tonen, zullen wij in vogelvlucht
een zeer belangrijk zinnebeeld nader beschouwen. H. P. Blavatsky's eerste grote bijdrage tot
de moderne theosofische literatuur
was een
boek over een godin. In de tekst van Isis ontsluierd wordt evenwel maar weinig over haar
gezegd; maar de titel is wel veel-zeggend in
het licht van de taak, welke H. P. Blavatsky
zich had gesteld in verband met het ontraadselen van de niet-rationele kant van het leven.
Een der machtigste symbolen in de mythologie, kunst, literatuur, religie en in het droomleven - om nog niet eens te spreken over de
persoonlijke relaties in het gewone leven is het symbool van de vrouw of de godin. Wij
ontmoeten dit symbool van de vrouw in tal
van vormen - als de onbereikbare prinses naar
wie onze verlangens uitgaan, als de schone
slaapster, die door een kus gewekt zal worden,
als de bekoorlijke gevangene in het betoverde
slot in het duistere woud, als een lichtzinnig
herderinnetje,
als een liefdevolle moeder, als
~e wijze voedster, als het elfen-meisjes in maanhc.~t-glanzen, als een wrede Circe, die dappere
knJgshelden omtovert in zwijnen en als de geharnaste en gewapende godin Pallas-Athena.
Soms ook vinden wij haar eigenschappen over30

Ethymologisch betekent het woord 'symbool'
samenwerpen, een conglomeraat. Soms gebruiken de mensen wat zij een symbool noemen als
een aanduiding, een etiket of een kathegorie.
Degenen, die dit doen, geven vaak een verklaring van een of ander literair werk door aan
te ton en hoe een bepaalde figuur in het verhaal de symbolisering is van bepaalde karaktertrekken in de mens. Een goed voorbeeld
daarvan vinden wij in het boek van Mabel
Collins: De Idylle van de Witte Lotus, dat zijzelf in symbolische zin tracht te verklaren in
haar kommentaar: 'De geschiedenis van Senza'.
Het schrijven van verhalen met de vooropgezette bedoeling om daar tenslotte een symbolische samenvatting aan toe te voegen in de geest
van een zedekundige les, de z.g. moraal van de
historie, was in de tijden van Rome's vervalperiode een geliefkoosde wijze van schrijven in
bepaalde kringen. De historikus Gibbon doodverfde deze produkten
spottend als 'een erfenis uit de tijd van het Platon.isch heidendom'. Maar of dat nu meer of minder goed
geslaagd gedaan werd, deze pogingen om het
karakter van gebeurtenissen in literaire werken op symbolische wijze te duiden, is van
zuiver verstandelijke
aard. Een waarachtig
symbool, dat als zodanig wordt gezien en begrepen, hee£t een machtige invloed en kan
somtijds in een levend persoon zijn uitdrukking en belichaming vinden.

meest fantastische gedaanten, veel gemakkelijker geobjektiveerd worden, dan velen het
zich kunnen voorstellen. In vele verhalen, biivoorbeeld over dolende ridders of pelgrims
en ook in rover-verhalen, heeft de held van het
verhaal een verwarrende ontmoeting met een
godin of met een betoverend schone dame of
gelijksoortige figuur, op de glooiing van een
heuvel of ergens op een berghelling. Zo iets gebeurt zeer vaak op een heel gewone en haast
alledaagse wijze, wanneer iemand zich heeft
opgemaakt om het Pad van Occultisme te betreden. Wanneer zij dat opwaartse pad gaan,
worden zij op de een of andere wijze emotioneel in kontakt gebracht met een persoonlijkheid, welke de oorzaak wordt, dat een massa
onverwerkte en verdrongen konflikten uit het
onder-bewuste leven opgerakeld worden. Soms
geraken deze aspiranten daardoor geheel en
al van de wijs en kunnen zij die onverwachte
situaties niet de baas, waardoor zij jammerlijk
falen in hun voornemen en als gedesillusioneerden terugvallen tot hun vroegere leven.
In de literatuur worden vaak dergelijke karakters geschetst, gebrandmerkt
als 'eenzame
en verblekende wrakstukken',
mislukkingen
- althans voor het ogenblik - in twee werelden.
Zo kunnen wij dus begrijpen, hoe werkelijke
symbolen opgevat dienen te worden als koncentraties van emotionele kracht-complexen
en niet alleen maar beschouwd moeten worden
als mentale verzinsels.
Of wij de godin nu al ontmoeten in religie, in
dromen, in kunst, in literatuur of in het da-

gelijkse leven, onze reaktie zal hoofdzakelijk
niet-rationeel zijn. En de brandende vraag is
dan of die niet-rationele reaktie opborrelt uit
de instinktieve vergaarbak van het sub-rationele verleden of uitstraalt van de intuitieve
lichtbron van het supra-rationele leven. Wordt
het symbool tot een onweerstaanbare prikkel
voor een sub-rationele hunkering of tot een
inspiratie en lichtbaken, welke ons leidt tot
het intuitieve weten en het begrip in ons wakker roept van de Eenheid, welke aan alle verscheidenheid ten grondslag ligt? In sommige
gevallen wordt in de literatuur het symbool aan
ons voorgelegd op een wijze, welke beide soorten van reakties mogelijk doet zijn. In sommige oosterse religieuze geschriften is de tweeduidigheid, waarmede het symbool wordt gepresenteerd, voor Westerlingen ten minste, tot
in het uiterste doorgevoerd. (Zie Arthur en
Ellen Avalon Hymns to the Goddess, translated from the Sanskrit, London - 1913). In
andere gevallen wordt het symbool z6 gehanteerd, dat het moeilijk denkbaar lijkt dat er
lagere en alleen maar instinktieve reakties door
worden gewekt. In het 'Boek van de Wijsheid
van Saloma' staat zij voor de wijsheid en 'is
de adem van Gods majesteit en de zuivere
geur, uitstromende van de Heerlijkheid des Almachtigen; daarom vermag niets haar reinheid
te bezoedelen. Want zij is de schittering van
het Eeuwige Licht, de onbevlekte spiegel van
Gods kracht en de beeltenis van Zijn goedertierenheid' .
Maar het belangrijke is niet zo zeer de adel
waarmede de godin hier is afgeschilderd, als
wel onze houding tegenover haar. Want zelfs
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wanneer zij wordt beschouwd als het symbool
en de belichaming van de zuiverste wijsheid
en bedoeld als een ideaal voor de zuiverste
toewijding en aspiratie, kan de godin - Isis,
Kwan Yin, de Sterre der Zee, of hoe zij oak nog
meer moge heten - tach nog worden nedergebogen tot een beeld, dat gevoelens van afgescheidenheid, zelfzuchtige en lagere instinkten van een meer verfijnd karakter in de mens
oproept.

ALTIJD wanneer H. P. Blavatsky over mythen en theologische symbolen schrijft, is zij
zich helder bewust van het feit, dat er twee
uitleggingen aan deze symbolen kunnen worden gegeven, hetzij op het reaktieve, sub-rationele en instinktieve plan, of wel op het aktieve
intuitieve en transcendente. Bijna al haar tijdgenoten zagen de betekenis alleen maar op het
reaktieve niveau.
Natuurlijk was H. P. Blavatsky niet de enige
die in mythologie een kosmisch en transcendent aspekt zag. Lang voor haar en de Eeuw
van de Rede ten spijt, had den de gebroeders
Grimm en andere romantische bestudeerders
van volks-tradities iets aangevoeld van de diepere betekenis en iets vermoed van de lichtglans van de intuHie. Jacob Grimm schreef:
'Ik zie het fabelachtige niet als een verzinsel,
als fantasie of onwaar, maar als een rechtstreeks,
goddelijke waarheid .... AIle mythologien zijn
tenslotte afkomstig van het Ene, waarachtig en
goddelijk'. En de jongere broeder Wilhelm,
schreef bij de tweede uitgave van de beroemde
Sprookjes: 'Hetgeen hier geboden wordt, zijn
gedachten over het goddelijke en geestelijke aspekt van het leven, eeuwenoud geloof en tradities, gedompeld in het episch medium, dat
zich ontwikkelt met de geschiedenis van een

volk'. Ook al moeten wij de politiek mijden,
omdat deze buiten de sfeer van deze studie ligt,
toch moeten wij hier opmerken dat di.t ide: van
een intultieve wijsheid, welke doorklmkt m de
instinktieve reakties van het gewone yolk (zoals
tot uitdrukking komt in het aforisme 'Vox populi vox Dei') een grote in.vloed gehad ?eeft
op het liberale en demokratlsche denken m de
19de eeuw. Alhoewel hij zich minder nadrukkelijk met het mythische bezif? hield, had ~ok
Wordsworth eenzel£de opvattmg ten aanZlen
van de tradities en overleveringen van de eenvoudige plattelands bevolking. En heden ten
dage zien vele psychologen, waarvan J ung wel
de meest-vooraanstaande is, op het niveau van
de persoonlijke my the het niet-rationele en
symbolische element in onze levens niet alleen
maar als een neerslag van het reaktieve en instinktieve verleden, doch ook als een belofte
van onze scheppende en intuHieve toekomst.
Maar H. P. Blavatsky heeft deze visie nog veel
verder ontwikkeld dan anderen het de den en
zij was zich diep bewust van het gemak, waarmede de zel£zuchtige en behoudende instink·
ten in de mens de edelste en schoonste symbolen konden neerhalen. Vele van haar verontwaardigde
uitbarstingen
of vlijmscherpe
schimpscheuten
waren gericht op diegenen,
die zich aan zulk een degradatie schuldig
maakten, want deze gaven het Heilige aan de
honden.
Zo oordeelde zij met grote gestrengheid over
de Rooms-Katholieke
kerk, omdat deze het
mythisch element en de symboliek van het geloof hadden vernederd, teneinde hun instink-

tieve begeerte naar veilige rust en hun drang
naar macht te bevredigen. Ook had zij een afkeurend oordeel ten aanzien van de J oodse invloed op de christelijke theologie. Vaak schreef
zij over Jehovah als een 'phallische' godheid
(Geh. Leer: 1-71, e.v.; IV-40), daarmede bedoelende, dat hij alleen maar betekenis had
op het reaktieve niveau. Zij gebruikte het
woord 'phallisch' in een veel wijdere betekenis dan over het algemeen gebruikelijk is en
meende daarmede niet alleen een seksuele kultus, maar een eredienst, welke zich concentreerde op de instinktieve en reaktieve kant
van het leven. Daaraan was het te wijten dat
de universele en transcendente
waarheden
werden neergehaald. 'Phallische eredienst', zo
schreef zij, 'is alleen ontwikkeld omdat de
ware betekenis der symbolen verloren gegaan
zijn. Het was de laatste en meest-fatale afwijking van de weg naar waarheid en goddelijke
kennis in het slop van fantasterij, welke tot
dogma werd verheven door menselijke dwaling en hierarchische eerzucht' (t.a.p.: 1-308).
Veel van hetgeen zij schreef over de interpretatie van symbol en op niveaux beneden dat
van intuHie en het transcendente, heeft merkwaardigerwijze be trekking op hetgeen zich in
onze dagen afspeelt. In het huidige tijdsgewricht loopt de Eeuw van de Rede op zijn
einde en de mensen beginnen zich veel meer
aangetrokken te gevoelen tot de niet-rationele
elementen van het leven. De krisis van onze
eeuw hangt tendele samen met de vraag of de
sympathien van de meer ontwikkelde en intelligente mens en kunnen worden gewekt voor
een intultieve responsie op het niet-rationele,

dan voor een instinktieve reaktie. Zal het nietrationele, dat een steeds groter rol gaat spelen,
supra-rationeel blijken .~e zijn of alleen ma~r
sub-rationeel? Na het tlJdperk van de: Rede IS
het niet-rationele opnieuw als een met te ~eren vloed ons leven binnengedrongen
en mlSschien kunnen wij er z6 op respon?er~~, dat
het rationaliserend
.denken
geleldehJk-aan
wordt getransformeerd in ~~n 'verlic?t denken'.
Of wel het is ook mogehJk, dat WIJ terugvallen tot' het peil van de reaktief ~inderwaardigen, die wij in de grijze .?udheld eens geweest zijn en dan op een wIJZe, welke dusdanige rampen over. ons zull~n brengen. als ~e
mensheid nog noolt eerder m de geschledems
gekend heeft.
Het onbeheerste
geweld van su?-rationele
krachten in de mensen-maatschapplJ kan een
afschrikwekkend schouwspel opleveren, en in
het bijzonder indien de toeschouwer zeU eveneens bezeten is door dezeUde krachten, welke
in zijn eigen persoon~ijkheid .~oeden. Misschien zou onze eerste Impuls ZlJn om weg te
lopen en zo'n wereld te vervloeken, onze stem
luide daartegen te verheHen, te trachten haar
te reorganiseren of misschien zeUs haar te verloochenen. Maar, indien wij de wereld waarlijk willen helpen, moeten wij ~e~ supra:rationele taak op ons nemen - dat IS: mons mnerlijk zeU die 'windstille plek' maken, w~ar de
lamp van het bewustzijn 'niet mee~. fhkk~:t'
(Bhagavad Gita: VI-19); vanwaar. WIJ, al zlJn
wij nog wel kwetsbaar, 'het spel dler krachten
kunnen g'adeslaan en begrijpen' (t.a.p.: XIV23).

In en door ons-zeU moet de wereld veranderd engered worden, nietalleen door uiterlijke
reorganisatie en door de oude krach ten en faktoren in nieuwe verhoudingen tot elkander te
brengen. En er zijn evenveel methoden om de
wereld door ons karakter te veranderen, als er
variaties zijn in menselijke temperamenten.
Een van H. P. Blavatsky's grootste opvolgers
als een leraar in onze Vereniging, wijlen onze
vroegere President broeder C. Jinarajadasa,
stelde het zich tot een bijzondere plicht om te
demonstreren hoe kunst en onpersoonlijke liefde voor ware schoonheid een ideale methode is
om het instinktieve tot het intui'tieve omhoog
te transformeren. In de huidige stroming van
algemene toeneiging tot het niet-rationele,
voert het reaktieve en sub-rationele aspekt van
het leven de boventoon en geniet deze kant het
enthousiasme van velen, zeUs in de kunst. In
dit verband blijken ook de opmerkingen van
een ander van onze vroegere Presidenten, dr.
G. S. Arundale, maar al te zeer gerechtvaardigd
te zijn, toen hij zich keerde tegen, hetgeen hij
noemde, de 'zwarte' kunst, de 'zwarte' muziek
en andere degraderende tendenzen van de tegenwoordige tijd.
Ook ceremonien zijn een middel tot transforma tie en zij staan in direkt verband met
de traditionele symbolen. Maar ook hier geldt
evenzeer, dat al kunnen grote hoogten worden
bereikt, de symbol en even gemakkelijk neergehaald kunnen worden en magnetische centra
kunnen worden voor sub-rationele, instinktieve
gevoelens van eerzucht. Door het oproepen van
machtige concentraties van emotionele kracht

kunnen ceremonialisten licht vallen in de klauwen van het sub-rationele. Er is inderdaad
geen enkele metho~e, waarI?~de. instinkt in intuHie reaktiviteit ill kreatlvltelt kan worden
omge~et en waarmede men de t~ansf~rmatie
kan bewerkstelligen
van het ratlOnahserend
naar het verlichte denken, of zij is geheel en
al afhankelijk van de graad van rechtschapenheid van het betrokken individu.

Van het Redenerende naar het
Verlichte Denken
DEZE en overeenkomstige problemen van onze
tijd moeten vaak opkomen in het privegedachteleven van leden del' Theosofische Vereniging, want een oprecht gemeende ommezwaai
in de richting van het occulte leven snijdt de
mens af van de gebruikelijke middelen tot bevrediging van zijn emotionele behoeften en
vraagt een gans nieuwe ins telling ten aanzien
van het niet-rationele aspekt van het leven,
de lyrische kant er van, indien deze leden
niet Of geheel en al gelsoleerd willen komen te
staan, noch ook willen toegeven aan lagere instinktieve aandriften. Een vurigstralende responsie in termen van volkomen onpersoonlijke
liefde en waardering is altijd een veilige nietrationele reaktie; maar, indien deze niet kan
worden verwezenlijkt, kunnen er verschillende ongewenste situaties ontstaan.
Vaak zijn wij te voorzichtig voor ons-zel£ en
achten ons-zel£ niet in staat om een positieve
en intultieve responsie op te brengen; dan
zetten wij het rationele verstand in werking
en plaatsen de waakhonden van onze herinnering voor de po orten van ons hart. Misschien
is het niet helemaal te voorkomen, maar de
tendens om het (z.g.) gezonde verst and te do en
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be palen tot hoe ver ons hart het zal mogen
wagen zich te begeven, is een on.~kenne~ van
de waarheid dat het hart ook ZlJn motleven
kan hebben, waarvan het verstand niets begrijpt. De gevolgen zijn dan grote innerlijke
spanningen en deze kunnen op haar beurt
weer allerlei ziekten veroorzaken. Het kan dan
wel gebeuren, dat opeens de spanning doorbroken wordt en een sub-rationele reaktie zich
baanbreekt, welke thuis hoort in het domein
van het instinktieve leven.
Een ander middel, waartoe velen hun toevlucht nemen om zich te beveiligen tegen het
niet-rationele
is een vorm van sentimentaliteit, waarbij' de emotionele kracht gekanaliseerd wordt in banen, welke parallel lopen
aan sterk egoiste impulsen van berekenende
verlangens, waardoor het de emotionele kra~?t
onmogelijk wordt gemaakt om tot een waarhJk
menswaardige reaktie te komen en de mens
daardoor word t afgesneden van de reeele' wereld. Vroeg of laat zal dan de een of andere
morele katastrofe de onwaarachtigheid
van
een dergelijke houding aan het licht brengen.
H. P. Blavatsky liet niet na dergelijke praktijken op de vurigste wijze te hekelen en
noemde het allemaal humbug. Zelfs indien wij
deze middelen somtijds benutten als tijdelijke
verlichting, dan nog is het altijd beter om
zo'n verstoppertjespelen
zo spoedig mogelijk
te laten schieten, opdat de innerlijke mens dan
de kans kan krijgen voor een positieve responsie, waarbij de motieven van hoofd en hart tot
een kunnen samensmelten.

stabilitei t te verzekeren door afreageren en
het in stelling brengen van beperkende en balancerende krachten, ligt in het feit dat daarbij
de neiging voorzit om de prachtige geheelheid
en eenheid van de intuitieve visie te ontkennen. Zij versplinteren het leven, dat voor de intuitieve visie een eenheid is, in stukjes en
brokjes. En hier kunnen wij constateren, dat
intuHie en instinkt twee zeer bruikbare etiketten zijn om de beide soorten van responsie
mede aan te duiden. Het zijn evenwel geen
tegenstellingen van elkander, waarbij men de
ene goed en de andere kwaad zou mogen
noemen.
Volgens H. P. Blavatsky's definitie 'zweeft intuHie boven de gebieden van de redenering'
(De Geheime Leer: 1-69) en is in die zin nietrationeel of wel supra-rationeel;
maar toch
sluit het de rede in en omvat haar. IntuHie
gaat verre het verstand te boven, transformeert
het en verlicht het, maar blust het niet uit en
gaat er niet tegen in. Op dezelfde wijze omvat
zij en includeert zij de automatische levensprocessen, welke wij instinktief noemen. Zij
blust ze niet uit. IntuHie geeft ze de juiste
plaats en betekenis, zodat ze een harmonierende faktor in ons leven worden en niet een
bron van konflikten.
In De Geheime Leer wordt het doen ontwaken
van het 'verlichte denken', de transformatie
van het lagere verstand, beschreven als de taak
der 'Zonne- Engelen', die onder verschillende
benamingen bekend staan (t.a.p.: III-97). De
werking van de instinktieve krachten in ons
leven wordt gezegd te staan onder beheersing

van 'Maan-krachten'.
Maar ons probleem is
niet de keuze tussen lOnneschijn of maneglans.
Het is veel meer een kwestie om aan 'direkt
licht' en 'gereflecteerd
licht', die plaats en
waarde toe te kennen in de totaliteit der gebeurtenissen, welke hen rechtmatig toekomt.
Het verlichte denkvermogen wordt niet verstrikt in de voortdurende slingering tussen berekenende begeerlijkheden
en kritische overwegingen. De bevrijding, welke de verlichting
ons brengt, wordt vaak en terecht beschreven
als volmaak t 'keuzeloos'.

TOT nog toe zijn wij, in deze speurtocht naar
een Doel in de niet-rationele sferen van het
leven, niet verder doorgedrongen dan in, wat
genoemd zou kunnen worden, de eerste verdieping van de niet-rationele wereld. Het is die
afdeling, waar het verstand een oordeel kan
uitspreken op grond van de schematische indruk, welke het niet-rationele op de rationele
wereld maakt in de vorm van een my the of
een symbool. Maar indien wij het Doel zeU
lOuden willen kennen, moeten wij nag verder
gaan dan alleen maar my the en symboliek.
De bestudeerder van De Geheime Leer zal opmerken dat dit boek een beeld schetst van een
ganse hierarchie van my then en symbolen. De
mythologien van tal van landen en tijdsperioden passeren de revue en worden onderling
met elkander vergeleken. Maar lOdra er feiten
in het geding komen, welke dichter liggen bij
de Kern van het Doel, dan doemen hogere en
overkoepelende symbolen voor onze ogen op,
in het bijlOnder die, welke gebruikt worden in
de Stanza's van Dzyan. Zo worden bij voorbeeld de ouderlijke funk ties van goden en godinnen versmolten tot een enkel symbool:
'Vader-Moeder'. En onder deze verheven symbolen zijn er zeUs enkelen, welke alleen lo nu
en dan gebruikt worden, wanneer zeer hoge

en transcendente
ten worden.

Doeleinden

aangeduid

moe-

Zou het niet mogelijk wezen om gedeelten uit
de Grote Geschriften del' wereld, welke ons
vertellen van het Ene Doel, Zf> te lezen, dat wij
daardoor in staat zijn om meer te doen dan alleen maar een klein beetje daarvan te begrijpen met onze mechanisch-rationele
denkvermogens en waardoor wij binnengevoerd worden in de sfeer van hun poerische straling geen poezie in de zin van een hapje uit de formele literaire koek, maar een poezie die wel
woorden gebruikt, maar toch aIle woorden te
boven gaat, die de zeldzame geur verspreidt,
welke als een boodschap uit hogere regionen
van geestelijk leven tot ons komt?
Wij mogen niet verwachten op weg geholpen
te worden door verklaring en kommentaar.
Ieder onzer moet zelf de sprong wagen, wanneer hij tot inzicht en begrip wil komen. Achter bepaalde passages en symbolen ligt een
Diepte, welke weerklank vindt in onze Diepte.
Wanneer wij te ondiep zijn, zullen wij de echo
niet vernemen. Maar de boodschap, welke De
Geheime Leer ons brengt, is dat wij niet ondiep behoeven te zijn, dat er geen grens is aan
de diepte en het bevattingsvermogen,
welkepotentieel aan ieders menselijke aard eigen
zijn.
Door de kleine flitsen en aanduidingen,
welke wij van het veraf-gelegen Doel opvangen,
door studie en overpeinzing op bepaalde Stanza's en symbolen, door het leven in en met de
Natuur, of op welke andere wijze ook, komt
er een overweldigend
verheven gevoel van

blijheid over ons. Zulk een glimp of flits moet
iets in zich hebben van een mystieke ervaring.
Een werkelijke mystieke ervaring is nooit wazig of nevelachtig, maar heeft een intense, messcherpe klaarheid;
zij schenkt een vreugde,
welke glashelder en diamant-hard is, lOals een
kristal, en is van bijna tastbare vitaliteit en
vastheid. Want, alhoewel het een ervaring is
van een Universele Werkelijkheid,
vindt het
toch zijn meest-volmaakte uitdrukking in die
merkwaardige
en wondervolle mikrokosmos,
die de individuele mens is.
Maar wij schrikken er voor terug, omdat dergelijke flitsen ons bewust doen zijn van het ontzagwekkend Mysterie van de Absolute Eenheid van aIle leven. Voor ons is het inderdaad
een ontzagwekkend en zelfs een vreselijh MysteTie, omdat het vernietigend werkt en volslagen
afrekent met e1ke veronderstelling en elke verhouding, waarop ons bestaan en onze samenleving is gebaseerd in deze uiterlijke wereld
van veelheid en verdeeldheid. In het Licht van
dat Mysterie gaat alles verloren, waarop wij als
afgescheiden wezenheden hebben vertrouwd en
gebouwd. Er is geen weerstand meer, geen enkele tegenstelling; en de eertijds lo machtige
en betrouwbare
vleugelslag van onze eigenwaarde en trots gaat hulpeloos en machteloos
verloren in het vacuum van het Volmaakte.
Maar in dit terugschrikken kunnen wij toch
nog even ontdekken dat er ten slotte niets en
nergens iets is, waarop wij lOuden kunnen terugvallen. Want die Eenheid, dat Doel, heeft
niets dat er tegenover staat. Er is geen enkel
kontrast in dat Doel en niets dat er een tegen-

stelling van is. Het is niet anders dan Liefde of
Rede, niet anders dan intuHie of instinkt of
wat dan ook. Alhoewel deze allen, als de facetten van het Absolute Leven, waarin alles
Een is, .~isschien ..heeI iets anders zullen blijken te zIJn, dan WIJhen nu nog in dit versplinterde leven ervaren.
NAARMATE heden ten dage de ontdekkingen in het domein van het niet-rationele rijker
vruchten afwerpen en er een steeds groeiende
waardering ontstaat voor de symbolische betekenis van aIle verhoudingen en ervaringen,
ontwikkelt de moderne samenleving nieuwe en
waardevolle inzichten in menselijke relaties,
een nieuwe wetenschap van aanpassing. Maar,
is het niet zo, dat diegenen onder ons die meer
belangstellen in de dingen, die nog sluimerend, onopgehelderd en onbegrepen in het bewustzijn verborgen liggen, in staat zouden
moeten wezen om verder te kijken, voorbij een
wetenschap van 'aanpassing' naar een van het
'DoeI'? Wanneer ons bijvoorbeeld een rampspoed overkomt, trachten wij deze tegenslag op
te lossen door een of andere wijze van aanpassen. Maar, indien wij zouden beseffen dat ongelukken, konflikten,
rampspoeden,
problemen, enz. als Karma tot ons komen, als de zuivere en direkte belichaming van het Doel, dan
zou er een flits van herkenning van Dat in ons
oplichten en wij zouden de ervaring hebben
van de Ene, Die roept tot de Ene. Dan zou een
gevoel van vervulling in ons de overhand krijgen en niet een verlangen naar aanpassing in
ons opkomen. De aanpassing, als een gevolg
van dat gevoel van vervulling, zou heel iets

andel'S zijn, dan de aanpassing, welke voortvloeien zou uit het verlangen om direkte persoonlijke moeilijkheden te boven te komen.
oplossing van een probleem door herkennmg
en vervulling van een innerlijk Doel dat het
veroorzaakt, zou intens, grondig, blijvend en
onwankelbaar zijn.

pe

Voor diegenen, die kennis zoeken en trachten
het Doel te vervullen en die niet tevreden zijn
met het onwerkelijke en bedriegelijke, heeft
H. P. Blavatsky medegedeeld wat gedaan dient
te worden.
'Laat hen duidelijk inzien en zich immer voor
ogen houden', schreef zij, 'dat het ware Occultisme of Theosofie, niet anders is dan de 'Gmte Ve1'loochening van het ZeIt', onvoorwaardelijk en absoluut, in gedachte zowel als in daad.
Het is altruisme, en hij die er naar leeft zal
geheel en al treden uit de rijen van de gewone
mensheid en de samenleving. Hij leeft 'niet
meer voor zich-zelf, maar voor de wereld', zoclra hij zich aan het Werk heeft gewijd. Cedurende de .eerste proef-jaren wordt veel door de
vingers gezien. Maar wanneer hij eenmaal
'aangenomen' is, dan moet zijn hele persoonJijkheid opgelost worden en moet hij niets
meer zijn dan een weldadige kracht in de Natuur' (Occultisme versus Occulte Kunsten in
'Pmktisch Occultisme', Adyar 1939, bldz. 50,
e.v.).
Wij zijn de opvolgers van H. P. Blavatsky _
niet alleen maar in de zin van de erfgenamen
van haar literaire relikwien, maar meer nag
<.lIs dragers van haar verantwoordelijkheden.
\Vat zij de mensheid gebracht heeft, werkte

zander twijfel zeer kreatief; maar het heeft oak
lagere reakties opgeroepen, welke al~een maar
instinktief en bij wijlen zelfs des~:llctlef ware~.
Sedert zij ons heeft verlaten, b~Jvoorbeeld, IS
de goede naam van het OccultlSlne door het
slijk gehaald door allerlei. instellingen en door
individuen, die er op Ult waren om er geld
uit te slaan.
Her Doel is het enige ware kriterium Vaal' de
waarachtighcid van Theosofie. Alle~n het. Doel
toont de voosheid van onbelangnJke dmgen
en onthult de majesteit van wat waarlijk groot
en goed is. AIleen het Doel maak~ het Occultisme ede!. Het Doel te kennen en mons leven
tot vervulling te brengen is de .enige wijze,
waarop wij onze schuld kunnen :nlossen aan
Hen, die ons de weg naar het LIcht gewezen
hebben.

HET ONTSLUITEN VAN DE
POORTEN VAN HET BEWUSTZIJN

De Blavatsky-voordracht
Jaar-Conventie

gegeven tijdens de

van de Theosofische

in Enge1and,

in Besant-Hall,
19 mei 1956

Vereniging
Londen,

De laak van hel 001" eilldigl mel 't horen,
De laak van het bl"ein eindigt met 't
denken.
Doch slil en ledig blijtt de Geesl,
Rel"eid am alles in zich op te nemen.

DE Blavatsky-voordraehten
werden in 1917
ingesteld kraehtens een besluit van het Vitvoerend Kommitee van de Theosofisehe Vereniging in Engeland, waarbij werd bepaald
dat 'een Blavatsky-voordraeht, in analogie met
de Hibbert en Gifford-lezingen zal . .. worden ingestcld, welke ... de vorm zal hebben
van een toespraak of een voordraeht, welke
gebaseerd is op een oorspronkelijk onderzoek
in verband met de gesehriften van Madame
Blavatsky'. Het belangrijke punt in dit besluit
is het woordje 'oorspronkelijk'. Indien het juist
is, en zander twijfcl is het dat ook, dat 'er niets
nieuws onder de zon is', dan is het onmogelijk
om letterlijk datgene te doen, hetgeen is voorgesehreven. Maar in de praktijk hebben vroegere Blavatsky-sprekers zieh op dit punt veel
vrijheid veroorloofd en ook in deze voordraehtzaldeaanwijzing
worden gelnterpreteerd
in de zin van fundamenteel
en prineipieel.
In het kort zou ik iets willen opmerken omtrent de reden, waarom wij bijeen zijn in deze
zaal, welke gewijd is aan de nagedaehtenis van
een del' grate presidenten onzer vereniging. De
formele band, welke ons onderling met elkandel' verenigt, is onze ondersehrijving van de
Drie Doeleinden del' Vereniging. Maar er is
een dieper, een meer fundamentele
band,
welke is geformuleerd door H. P. Blavatskyzelf in het allereerste exemplaar van de Theosophist van 1879, in een artikel, getiteld: 'Wat
zijn Theosofen?', waarin zij sehreef: ' ... indien
gevraagd wordt, waar (de vereniging-als-geheel) in gelooft, dan moet het antwoord luiden: 'Als organisatie ...
Nergens in'. De verenigillg, als organisatie, heeft geen leerstellin-

gen, omdat leerstellingen alleen maar schillen
en sluiers zijn, welke de geestelijke kennis verhullen . . . als organisatie beweert de Theosofische Vereniging dat aIle oorspronkelijke
denkers en onderzoekers van de geheimen der
Natuur . .. de facto theosofen zijn . .. Hij
moge zijn wat hij wil, wanneer een bestudeerder eenmaal de oude platgetreden paden van
routine achter zich heeft gelaten en de eerste
schrede heeft gezet op het eenzame pad van
onafhankelijk denken - met God als uiteindelijk Doel - dat is hij een theosoof, een origineel denker, een lOeker naar eeuwige waarheden'. Daarom zijn wij, of beter gezegd: behoren wij allen te zijn, lOekers naar die 'Eeuwige
Waarheid'
en de onderhavige
voordracht
wordt gegeven in de hoop, dat zij enig licht
moge werpen op dat eindeloze onderlOek; eindeloos, omdat er nimmer sprake kan wezen
van een uiteindelijke
volmaking, omdat er
geen uiteindelijke Wijsheid zijn kan.
Tot het onderwerp van mijn voordracht komende, opdat wij niet teveel zullen afdwalen,
moeten wij het geestelijk leven, het leven van
een verlicht mens, van een voor wie 'de Poorten van het bewustzijn' geopend zijn, definieren als de direkte waarneming van hetgeen
verder ligt dan het denken, hoe of wij dat ook
noemen - God, Waarheid, het Eeuwige, of
kortweg: 'Dat wat Is'. Laten wij het ook reeds
van de aanvang af over een ding met elkander
eens zijn, nl. 'dat het tijdverspilling is om te
trachten rationele maatstaven aan te leggen
aan lets, wat boven de rede uitgaat'. Om het
met andere woorden te zeggen: datgene, wat

boven de Rede uitgaat, is van nature irratio·
neel en valt daarom buiten het voorstellingsvermogen. In Licht op het Pad wordt gezegd
'alhoewel de gewone mens voortdurend vraagt,
wordt zijn stem niet vernomen. Want hij
vraagt alleen met zijn denken en de stem van
het denken wordt alleen gehoord op het gebied, waar het denken werkzaam is'. Het hoogste dat voor het den ken is weggelegd, is - als
het ware - doorpriemd te worden door 'de
zilverwitte licht-scheut van de Eeuwigheid',
want, zoals Farid ud-Din Attar, de grote Sufidichter en mystikus schreef: 'God is boven aIle
kennis en buiten eIke getuigenis'.
Vel en onzer kennen ongetwijfeld de volgende
zinsnede uit H. P. Blavatsky's De Stem van de
Stilte: 'Het denkvermogen is van het Werkelijke de grote doder. Laat de discipel hem verslaan, die doodt', maar hoe weinigen onder
ons zijn hierop ingegaan, hebben over de konsekwenties nagedacht en hebben geprobeerd
de diepste betekenis van deze instruktie te
doorgronden? Wij kennen de zin, maar dat
is dan ook nagenoeg alles. Het is een geval van
sleur, indien al niet van verveling, de reaktie
dat wij er eigenlijk reeds alles van af weten
en daarom maar tot iets nieuws overgaan, iets
dat interessanter en opwekkender is, lOals de
kleuren van onze aura, of de allerlaatste
pseudo-okkulte sensatie, lOals de boods~happen uit de Vliegende Schotels of de ~enn~eringen van Bridey Murphey of wat wIJ-zelf 10
onze vorige levens geweest lOuden zijn.
Staan wij er wel ooit bij stil om te bedenken dat het misschien precies lo is bedoeld als
57

het er staat, als wij tenminste bereid zijn om
een ongedwongen verklaring te aanvaarden.
En indien dat dan zo zou wezen, hebben wij
dan wel de moeite genomen om de geweldige
konsekwenties
te overwegen, welke daaruit
voor ons zouden moeten voortvloeien? Soms
hoon men de opmerking maken, dat het
eigenlijk maar een erg laag-bij-de-grondse instruktie is en ook een beetje ouderwets. Iedereen, die het wat banaal en afgezaagd vindt, te
zeggen dat de uiteindelijke werkelijkheid niet
alleen het denken te boven gaat, maar dat het
denkvermogen, kraehtens zijn geaardheid, onmaehtig is het te begrijpen, is blijkbaar veel
verder ontwikkeld dan dat hij iets hoegenaamd
van deze voordraeht zou kunnen opsteken.
\Vat de kwestie van het ouderwetse betreft
indien wij ons even zouden kunnen indenke~
in de denkwijzen en gewoonten van de 20ste
eeuw, wat betekent dat dan nog? Het is een
dwaze kritiek,. want aIle grote waarheden zijn
telkens weer 10 het verleden verkondigd en
onze voorzaten wisten tenminste hoe zij iets op
een dramatisehe wijze konden uitdrukken, een
kunst, welke wij in de moderne literatuur zowel de oeeulte als de profane, zo heel erg missen.
Het spreekt vanzelf dat wij dienen te weten
wa.t het d.enkvermogen is, alvorens wij er ons
el1lg begnp van kunnen vormen hoe het verslagen kan worden. Wat is dan wel dat denkvermogen, dat als een 'ijzeren gordijn' staat
tussen ons en ?e Werkelijkheid? Hetzij hoger
of lager, het IS toeh altijd een en hetzelfde
lknkvennogen,
en hct gemaakte onderseheid

is sleehts een kunstmatig iets, wat het zelf bedaeht heeft; een misleidende interpretatie van
een analytiseh gevonden versehijnsel, dat geen
diepere betekenis heeft. Voor zover de meeste~
onzer betreft, zijn wij ons denkvermogen;
WIJ
kunnen ons geen voorstelling maken van onszelf afgeseheiden van ons denken, ?e verzameling ervaringen, ideeen, verwaeht1Ogen, angsten, begeerten, vreugden, verdrietelijkheden,
enz., welke wij allen tezamen ons 'zelf' noemen.
Wij hebben ons inderdaad vereenz.elv.igd met
onze denkvermogens. Het denken lilt Zleh door
ideeen, gevoelens, beelden, symbolen en woorden, welke allen zijn gedaehten zijn. Dit is wel
z6 zeer het geval, dat de grootste illusie is dat
wij deze uitingen voor de dingen-zelf houden.
Het denken funktioneert dus in termen van
o-edaehten, denkbeelden, symbolen en woordkonstrukties en, tenzij een nieuw versehijnsel
of ervaring in deze of soortgelijke vormen kan
worden uitgedrukt, bestaat het niet voor het
bewustzijn.
In psychologisehe termen uitgedrukt! ?et verstand is begrensd, gerieht, geeonditlOneerd
door vroeger opgedane ervaringen, door zijn
bewuste of onbewuste herinnerings-inhouden,
zodat elk nieuw versehijnsel, feit of ervaring
als het ware gezien wordt door een verkleurend en vertekenend seherm van het verleden
en de responsie van het zelf is daarom nooit
een volkomen zuivere daad, maar aIleen' de
rcaktie, een neerslag. De zuivere daad is nooit
reaktief, is nooit het resultaat van prikkels,
welke van buiten-af komen. De zuivere daad
komt spontaan en van binnen uit.
.
Indien het in aanraking komt met een l1leuw

feit of ervaring, zal het verstand het ontieden,
vergeIijken met andere feiten en vroegere
ervaringen,
waarmede
het
vertrouwd
is
en het tensiotte klassificeren, behoorlijk etiketteren en opbergen voor Iatere referentie in
een van de portefeuilles, afdelingen of vakjesvoor-toekomstig-gebruik. Hieruit voIgt, dat het
verstand niets kan aanvangen met een nieuw
verschijnsel, tenzij dat het vergelijkbaar is en
dus overeenkomst vertoont met enige andere
ervaring of kennis, welke het in 't verleden
heeft opgedaan. De werking van het verstand
is essentieel een proces van her-kennen, dat is
van een achteruit-kennen.
Het ervaart het heden door het instrument van de herinnering
en dus in termen van het verleden.
Op deze wijze is het verstand de 'doder van
de Werkelijkheid' en daarom kan het Werkelijke niet door het verstand worden gekend.
Het verstand, is een vrucht van de tijd, de accumulatie van reakties in het verleden en
daarom kunnen wij met zulk een verstand het
Dat niet kennen, omdat Dat buiten tijd en denken staat. Het verstand is ook niet bij machte
zichzel£ te kennen, evenmin als iemand zichzel£ (als eens de baron yon Miinchhausen) bij
het vlechtje van zijn pruik uit een moeras omhoog kan trekken, want de kenner kan niet
zel£ tot objekt van het kernvermogen worden.
De denker, ~~t zel£ en zijn gedachten zijn een
g~heel, het zlJn geen van elkander gescheiden
dmgen, want - zoals Parmenides het uitdrukte; 'een en dezel£de zijn het denken en
datgene waarvoor het denken bestaat, nl. de
gedachten'.
Een eeuwenoud aphorisme, dat den 'zoeker

naar de eeuwige waarheid' gegeven wordt,
luidt: 'Mens, hen U-zeiL want het is duidelijk
dat, indien er iets nodig is dat boven het verstand uitgaat, om het Werkelijke te aanschouwen, dat wij dan eerst de aard en de werkwijze
moeten begrijpen van het zel£, het 'Ik', het ego,
in al zijn hoogten en diepten, door die onaandoenlijke aanschouwing van de mentale funkties, welke door de psychologie wordt aangeduid met de term 'opmerkzaam', wat veel meer
betekent dan alleen maar ergens bewust van
te zijn. Wij zijn 'bewust' ais wij zien, maar wanneer wij hijhen, zijn wij 'opmerkzaam'. Wij zijn
'bewust' als wij horen, maar 'opmerkzaam'
wanneer wij luisteren. Dit veronderstelt een
diepe en voortdurend
gespannen aandacht,
een blijvende opmerkzaamheid
van het zelf,
niet alleen maar zo nu en dan, maar ononderbroken, gedurende de ganse dag. Dit observeren, deze opmerkzaamheid is het 'nauwlettend
waarnemende, waar het Ik-besef ontstaat', zondel' enig verlangen om in het proces in te grijpen of het te wijzigen, hetgeen werkelijk 'mediteren' is.
Indien wij volkomen opmerkzaam zijn op de
funkties van het bewuste denken, wanneer deze
volkomen doorzien en begI'epen worden, dan
zal het denkvermogen vanzel£ stil worden, niet
door een inspanning van de wil of door concentra tie, maar omdat wij alleen maar proberen inzicht te krijgen. Dan zullen de verb orgen krachten van het onbewuste tot bewustheid ontwaken en wanneer ook deze ten volle
doorzien zijn, zal het zel£ geheel gekend worden. Men zal ontdekken dat, naarmate men
dieper in zichzelve afdaalt door deze passieve
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oplettenc1heid, deze passieve beschouwing van
gedachten
en gevoelens, het denkvermogen
stil wordt, 77i('tstil gezet w01'dt door enige wilsuiting of gedachten-kontrole;
en in die stilte,
wanneer het denkvermogen
tot rust gekomen
is, bestaat de mogelijkheid
datgene te beluisteren wat het verstand te boven gaat, de Stem
van de Stilte, de Werkelijkheid,
die zich aan
ons openbaart.
Het is een inhaerente eigenschap van het bewustzijn dat het naar verandering streeft, naar
modificatie van hetgeen het ervaart; er is een
voortdurende
drang om 'er iets mee te doen te
!tebben'. Maar in het proces van zeI£-bewustworden, zit het zel£ - om het zo eens uit te
c1rukken - op het c1ak en ziet het leven aan
zich voorbij-gaa 11, zonder enig verlangen om
in te grijpen of er zich mede te bemoeien. Dit
is evenwel nog geen ongehechtheid,
hetgeen
betekent, c1at men tracht zich er niet me de te
verbinden. Ongehecht-zijn is, zoals Evelyn Underhill het formuleert, een 'zich-zel£-vergetende aandacht'. Deze aandacht, deze kennis van
het zeI£, kan niet verkregen worden door een
systeem van gedachte-beheersing
of door meditatie, zoals dit gewoonlijk wordt opgevat, noch
ook door te so-even naar een ideaal, of dat dan
is het ideaal van geestelijke ontplooiing,
of
iets, dat minder verheffend is.
Hoe kunnen wij dan opmerkzaam zijn, zander
inspanning
of oefening? Het antwoord is betrekkelijk eenvoudig, hetgeen nog niet betekent, dat het niet moeili'k zou wezen om het te
~olb:engen.
Wanneer wij ons werkelijk voor
lets. mteresseren, behoeven wij ons-zel£ niet te
dwmgen om er belang in te stellen. Dat weet

iedereen. Indien wij ons derhalve waarachtig
interesseren in zeI£-kennis, inzicht te verkrijgen in het funktioneren
van ons denk-apparaat, dan wIlen wij van-zeI£ een en al concentratie en aandacht wezen.
Indien wij door het beoefenen van bepaalde
systemen van gedachte-beheersing,
door concentl'atie en meditatie, een poging doen om
het denken tot rust en stilstand te brengen,
dan ontstaat er in werkelijkheid
nooit en te
nimmer een werkelijk ontspannen rust-toestand;
het den ken wordt dan alleen maar tot stilstand gebracht, het wordt gedwongen en onderdrukt. Wij kennen, of wij behoren althans
te kennen, wat het gevolg is van deze onderdrukking van het denken, van onze pogingen
om onze tekortkomingen
en zwakheden
te
overwinnen
en ze in deugden om te zetten.
.1arenlang kan de poging om deze ongewenste
eigenschappen
in toom te houden, succesvol
schijnen, doch er is inderdaad
niets omgezet
en het kan gebeuren dat de spanning door de
onderdrukking
z6 groot wordt, dat er plotseling en volkomen onverwacht, een modderstroom van lang-onderdrukte
neigingen en gevoelens zich baanbreekt en aan de oppervlakte
komt in een explosie van hartstocht.
Of anders kan zo'n onderdrukking
leiden tot somtijds openlijke, maar meestal verborgen neurotische,
psychotische
en psychosomatische
kwalen en ziekten.
Maar, zoals Ma-Tsz, de Zen-Boeddhist
het
uitdruktc: 'In Tao is er niets, waarin men zich
kan oefenen. Indien er al oefening zou kunnen zijn, dan zou het uiteindeIijk
resultaat

daarvan de vermetlgmg van Tao betekenen'.
N och door versterving van het vlees, noch door
versterving van de geest, kan het Zelf gekend
worden. Wij leerden uit Licht op het Pad:
'Leer van ervaring en beschouw haar ... groei,
zoals de bloem groeit, onbewust'. Moeten wij
dat opvatten als alleen maar een sentimentele gelijkenis, of wordt er precies bedoeld hetgeen er staat? Want 'onbewust groeien' betekent 'groeien zonder enige inspanning', zonder te streven naar een doe I of een ideaal. Te
leren van ervaring, zonder gehechtheid in de
wereld te leven, is alleen mogelijk door het
passieloos aanschouwen
van de werkingen
van het denkvermogen en van de inhouden
van ons eigen bewustzijn, het zelf-bewustzijn.
Indien het ons waarachtig ernst is met het zoeken naar de Waarheid, hetgeen in 't geheel
niet hetzelfde is als het verlangen om een geestelijk leven te leiden, en wanneer wij experimenteren met dit proces van juiste overpeinzing, aandachtig en gespannen opmerkzaam,
bewust van ons-zelf - hetgeen, zoals gezegd,
ook betekent dat men tot het uiterste waakzaam
en op zijn hoede is - dan zullen wij elke ervaring in ons leven volledig en tot in zijn
diepste diepten doorzien. Waaruit dan weer
voIgt, dat elk z6'n ervaring een nieuwe ervaring zal betekenen. Heeft Jezus dit niet bedoe1d, toen Hij sprak: 'Tenzij gij wordt als de
kinderkens, zult gij het Koninkrijk der Heme1en geenszins ingaan'? Want datgene, waardoor een kindje zich onderscheidt van een
volwassene, is zijn vermogen om elke ervaring
van het leven volkomen onbevangen tegemoet

te treden, zonder enig verb and te leggen met
een ervaring uit het verleden, dat 'lidteken der
herinnering'
van vervlogen verwachtingen,
ambities en angsten. Wordt hierop ook niet
gewezen in De Stem van d.e Stilte, wam~eer
daar te lezen staat: 'De leerlmg moet de kmdstaat, welke hij verloren heeft, herwinnen'?
Merkt V vooral op, dat Jezus niet sprak over
hinderen
maar over kinderkens, want de inkapseling van het denken begint al heel vroeg
en alleen kleine kinderen, waarbij dit proces
van verharding en kristallisatie nog niet is ingezet, mochten tot Hem worden toegelaten,
'want derzulken is het Koninkrijk der Hemelen'.
De geaardheid van deze 'kinderlijke onschuld'
kan wellicht niet beter worden weergegeven
dan in de woorden van William Walsh tijdens
een diskussie over Coleridge's 'Vision of Childhood", waar hij zei: ' ...
het is zowel een
eigenschap van sensitiviteit als een wijze van
inzicht. Het is een soort van-zelf-sprekende onbevangenheid, welke nog niet aangera~kt ~n
bezoedeld is door de algemene verwordmg m
de wereld der volwassenen, een algehe1e over·
gave, welke nog niet is besmeurd d~or de hU~chelarij van conventionele waardenng .. ~et .IS
de deugd van intense, brandende eerhJkheld
en oprechtheid'>
Weder?m, is dit ~iet. de
eigenschap, nodlg voor dlrekte ondervmdmg,
vrij van psychologische voorwaarden uit het
verleden, de intentie van de opdracht in De
Stem van de Stilte: 'Doodt in V-zelf de kiem
van herinnering aan al uw vroegere ondervindingen. Ziet niet achter V, of wel gij zijt verloren!'

l\Iisschien is het nodig er op te wijzen dat met
de herinnering aan vroegere ondervindingen,
welke ons opgedragen wordt te 'doden', niet
bedoeld wordt de herinnering
aan feitelijke
gebeurtenissen, kundigheden, kennis, welke nu
eenmaal onontbeerlijk zijn om een zinvol leven te leiden. Het is wat - bij gebreke aan een
betere definitie - omschreven zou kunnen
wo~den ~ls de psychologische herinnering, de
hennnenng welke het denken in bepaalde banen dwingt, het begrenst, en daarom onze
ervaringen verwringt, zodat ons daardoor belet wordt om er waarlijk iets geheel nieuws
door te leren.
Om een simpel voorbeeld te nemen. Wij zullen iemand voor de eerste maal ontmoeten en
vinden hem, om de een of andere reden antipatiek. Wanneer wij diezelfde persoon iater
voor een tweede maal ontmoeten, komt de herinnering aan de eerste kennismaking weer bij
ons op, schuift zich - als het ware - tussen
ons-beiden in, verwringt de nieuwe ondervinding en beinvloedt onze reakties. Zelfs indien
het opzettelijk teruggedrongen
wordt, dan
blijft het nog altijd in het onderbewuste in
stand. In?ien wij evenwel dit verschijnsel van
een reaktle, welke tot gevoelens van antipathie
hebben geleid, objektief onderzoeken en de
psychologische invloed ervan door zulk een
analyse hebben kunnen elimineren dan zullen
wij bij onze volgende kontakten ~et die persoon geheel nieuwe ervaringen kunnen opdoen, wa~rvan wij waarlijk kunnen leren, omdat het meuwe ~ontakt dan niet meer gekleurd
of verw~on~en IS door een ..oude herinnering,
welke met IS verwerkt. WI] worden dan niet

meer gedreven door een opvatting, zijn niet
v66ringenomen door hetgeen vroeger gebeurd
is en de nieuwe ervaring kan volledig en zuivel' zijn. Er bestaat een oud gezegde: ' Kunnen

verge ten is het geheim van de eeuwige jeugd'.
De mens wordt oud door al het herinneren
dat hij doetl
'
Net zoals men de hemel nooit zal kunnen bere~ken door altijd maar hoger en hoger te
k~Imm~n, zo kan men ook de Werkelijkheid
met vmden door opeenstapeling
van aldoor
maar meer kennis. Het vinden van de Werkelijkheid ~s 'een plotselinge verwezenlijking' en
kan nOOlt worden bereikt langs stadia of methoden, welke allen tot denk-processen behoren. 'Om de waarheid te kennen', zegt Lao Tsz,
'moet men kennis zien kwijt te raken'. Wanneer wij daarop antwoorden, dat men eerst
kennis moet hebben, alvorens ze te kunnen
kwijtraken, is dat alleen maar een dooddoener,
waarmede het verstand poogt te ontkomen aan
de konsekwenties van hetgeen Lao Tsz zegt.
Tennyson formuleert het enigszins anders,
:vanneer hij Ulysses laat zeggen: 'AIle ervaring
IS als een Poort, waardoor die onbereisde werelden door mij gezien kunnen worden, maar
welker einders wegwazen in een eindeloos verschiet. En hoe meer men tracht iets te ontdekken vafol.die onbereisde gebieden, hoe verdeI' zij
terugwI] ken, alsof het maar fatamorgana's zijn,
:vant m~n k.an ze nooit bereiken door enige
mspanmng m de gewone betekenis van het
woord'. 'Wanneer
de modifikaties
van het
d~nken zijn opgehouden', zoals Patanjali het
Ultdrukt; d.w.z., wanneer het denken stil ge-

worden is, niet stil gemaakt zijn gebabbel gestopt, wanneer het gekomen is in een toestand
van een 'gedachten-vacuum',
wanneer het passief aandachtig en opmerkzaam is, passief gevoelig lOals een fotografische plaat en stil als
het rimpeloos oppervlak van een meer, dat
reageert op elk zuchtje van een bijna onmerkbaar briesje, dat er over zweeft, dan kan het
Eeuwige, het Werkelijke, geboren worden.
Maar er zijn geen methoden, waarop men de
aard van deze ervaring van de Werke1ijkheid
daarna aan een ander lOu kunnen berichten
en daarom moeten allen, die Het ervaren hebben, wanneer men hen er naar vraagt, het antwoord schuldig blijven en kunnen alleen maar
ZWIJGEN.
J

De weg, welke leidt tot het bereiken van het
Werkelijke, is niet in kaart gebracht. Men moet
van de veilige kust van het vertrouwde en beken de, afsteken naar grenzeloze verschieten
van eindeloze oceanen. Er moet een 'alleen-zijn'
wezen, hetgeen iets heel anders is dan eenzaamheid. Het is de 'vlucht van de eenling naar de
Eeuwig Ene', waarvan Plotinus spreekt; de
vlucht van de eenling naar de 'Ongekende en
eeuwig Onkenbare', naar de 'Wolk van NietWeten' der christelijke mystici; het is het opgaan in het Sunyata, 'de Volheid der Absolute
Leegte' van de Boeddhisten.
Het pad naar verlichting kan niet worden gevonden buiten het leven om, door zich af te
lOnderen in een ashrama of kluizenarij, of in
een ivoren toren; het is alleen te vinden door
een houding van niet-gebonden zijn aan te
kweken, want niet-gebonden te zijn betekent

dat wij midden in het leven blijven staan, doch
dat wij er niet door geabsorbeerd worden. Het
moet langs ons afglijden, lOals het water zich
niet hechten kan aan het veren kleed van een
zwaan. Het moet dus gevonden worden in een
innerlijke opgehechtheid, in - om het zo uit
te drukken - een met het leven meelopen, in
een aanvaarden en een volkomen begrijpen van
het leven, zonder door dat leven meegesleept te
worden, hetgeen alleen mogelijk is door innerlijke vrijheid. Indien wij het leven niet aandurven, zullen wij altijd in verkeerde richtingen gaan. Zij, die teruglopen, zijn degenen,
die met het verleden worstelen, het zijn de 'achteruit-kijkers', die lOuden willen, dat altijd alles bleef, zoals het van-ouds was. De 'vooruitkijkers' zijn de ongelukkigen, die geen voet bij
stuk kunnen houden en wier levens beheerst
worden door wensen en verwachtingen, door
een of ander vooropgesteld doel of ideaal, dat
verwezenlijkt dient te worden. Voor beide kathegorien is het zoals voor Alice in het Wonderland: 'gisteren taart en morgen taart, maar
- helaas - nooit vandaag taart'.
Indien wij tevreden zijn met onze illusies, blijyen wij wat we zijn en waar we zijn. Maar indien wij het leven aanvaarden en ten volle begrijpen, elke gebeurtenis, welke tot ons komt,
volle dig en integraal accepteren, dan kunnen
wij er ook geheel en al mede afrekenen en
daarna vrij zijn om onze weg te vervolgen, rijker en bewuster. Onze levens worden dan niet
verkleurd door idealen, waarnaar wij denken
te moeten streven of door een doel, dat wij
ons voorstellen te moeten bereiken, maar wij

wIlen spontaan

kunnen

leven in een Eeuwig

NU.
am een vergelijking te maken met. muzi~k:
wanneer men - luisterende naar de Ultvoenng
van een symfonie - deze als een geintegreerd
geheel in zich wil opnemen, moet men - als
het ware - met de muziek meegaan. Wanneer
men zijn aandacht ev~n on~~rbreekt ~m zich te
realiseren hoe onze mnerhJke, emotlOnele en
mentale, reakties zijn, na te gaan hoe aangenaam (of eventueel ook hoe onaangenaam)
de melodie ons aandoet, een akkoord of
een thema te analyseren, dan is in die tu~.sentijd de muziek voortgegaan en hebben WI).de
symfonie als totaliteit losgelaten en gemist.
Men moet gespannen en volle aandacht hebben voor de klanken, de akkoorden, de melodien en hannonien, terwijl zij komen en gaan,
anders zal de werkelijkheid, de ondervinding
van de symfonie-in-zijn-geheel, aan ons voorbijgaan.
Dit is dan 'het smalle Pad' dat hem waardig
keurt voor het onsterfelijke leven, dat de mens
zichzelf zal kennen zoals hij inderdaad is, geheel en ai, zonder enig verlangen om een doel
te bereiken, te zijn als 'een onbestemde glimlach op het aangezicht der Waarheid'. En dan,
'Iuisterende naar het inwezen der dingen', zoals het zo prachtig in de yulgata-Bijbel
besc~re;
ven staat, zal 'het gefIUlster van de avond-bnes
welke de Profeet Elias vernam, ons verhalen van
de Wil van de Eeuwige, de Ene Werkelijkheid.
Danzal het ZeU, het Ego, deze opeenstapelingvan
ontelbare ondervindingen
in vele levens, wegsmelten en blijft aIle en het transcendente be-

wustzijn; een extase, letterlijk een 'buitenzich-zelf zijn', maar de aard van dat bewustzijn
en wat er overblijft, nadat de innerlijke en
ware mens aan het werelds zelf is ontstegen,
kan nimmer in woorden worden weergegeven.
In theosofische terminologie betekent het dat
het Oorzakelijk Lichaam, de bewaarplaats van
aIle ervaringen uit het verleden, oplost en
vervluchtigt en vanaf dat moment is het bewustzijn gecentreerd op het Buddhisch niveau,
en kan zich naar eigen goedvinden een voertuig scheppen op lagere gebieden. Er is ons
verteld dat dit proces een onderdeel vormt
van een initiatie, maar laten wij de paarden
niet achter de wagen spannen. Hetgeen de
mens is, maakt hem tot een Ingewijde en niet
het omgekeerde. En buddhisch bewustzijn kan
verkregen worden zonder enige formele inwijding. Dit moeten wij begrijpen als de innerlijke betekenis van het traditionele verhaal dat,
aan het slot van Boeddha's eerste toespraak,
nadat Hij de Verlichting bereikt had, al degenen, die Hem hadden aangehoord, Arhat
waren geworden. Zij luisterden met gespannen
aandacht en in algehele overgave, en toen
overkwam hen het 'plotselinge bereiken'.
Wie 'de grote doder van het Werkelijke' heeft
verslagen en geworden is de 'dakloze zwerver',
waarvan in het Johannes-Evangelie
wordt gezegd: 'de wind blaast waarheen hij wil ~n
gij hoort zijn stem, doch gij. weet 11l~~
vanwaar hij komt, noch ook waarheen
hI)
gaat evenzo geIijk is hij, die in ~e
Geest herboren is'. Hij is een met de Eeuwlg
Ene. De Oude Grieken kenden deze mensen en

noemden hen autarken, dat is: de 'alleenzwervers'. En ook de Hindoes kennen hen,
want in de Mundaha Upanishad lezen wij: 'aan
de leerling die zich aanbiedt en in wien het
denken en voelen tot rust zijn gekomen,
schenkt de Leraar Brahma's Wijsheid, de Geest
van Waarheid en van Eeuwigheid'. Voor de
Boeddhisten is hij de Tethagata, de 'z6 maar
gaande', want hij gaat waar het menselijk begrip hem niet meer kan volgen.
Zo iemand, die de direkte belevenis van de
Realiteit heeft ervaren, heeft datgene bereikt,
dat de Hindoe psychologie noemt Sahaja Samadhi, de volledige en uiteindelijke oplossing
van het zel£, het Ego, het Ik, met al zijn beperkingen. Hij heeft het Koninkrijk del' Hemelen,
van het christelijk geloof, bereikt, de Bevrijding van de Hindoes, het Nirvana del' Boeddhisten en lee£t voor immer het oneindige en
eeuwige Leven, dat alle begrip te boven gaat.
Hij heeft het offer van het denkvermogen gebracht en heeft het Ik-wezen overwonnen, niet
alleen maar het persoonlijk zeU, hetgeen betrekkelijk gemakkelijk is, maar ook het individuele ZeU.
Dit pad tot Verlichting wordt wel eens Jnanamarga genoemd, het pad van Wijsheid of
geestelijke verlichting, en de jnani is iemand
die bevrijding .of innerlijke verlichting heeft
verkregen. Want 'jnana' (wat in de regel vertaald wordt met 'kennis') betekent feitelijk
'Verlicht-zijn'. De jnani heeft de 'toestand van
ongesluierde visie' bereikt, welke in De Stem
van de Stille wordt genoemd. Hij onderkent
het ware als waarheid, het onware als onwaarheid en het werkelijke als de ene Werkelijk72

heid en door dat mystieke vermogen van de
onmiddellijke ervaring, is iedere ondervinding
en gebeurtenis in dit leven voor hem iets eenmaligs; hij lee£t alles in totaliteit, geintegreerd
en spontaan. Er blijft geen droesem in zijn
bewustzijn achter door onvolledig verwerkte
ervaringen, welke zijn wedergeboorte lOuden
noodzaken. Elke wedergeboorte is voor hem
geheel en al vrijwillig, want hij heeft geen psychologische 'onafgewerkte eindjes' meer, welke
hij te eniger tijd moet afknopen of afwerken.
Theosofisch gesproken is hij nu 'karmaloos',
want elke ervaring doorleeft hij geheel en al
en doorziet hij in totaliteit, lOdat deze daarmede beeindigd wordt. En alleen datgene, wat
niet beeindigd wordt, moet voortgezet en afgemaakt worden.
Voor wie bevrijding heeft bereikt, verliest de
Dood zijn mysterie. Wij kunnen in theorie, en
misschien enkelen ook in praktijk, wel weten
dat er niet lo iets als de dood bestaat, in de
zin van een uitblussen van het leven; maar
wanneer de dood ons werkelijk tegemoet treedt,
hetzij bij ooze naasten of in ons eigen bestaan,
dan voelen wij toch altijd, dat wij op de drempel staan van een land 'van uit welks domein
niemand ooi t terugkeert'. Maar voor wie bevrijding heeft bereikt, betekent elk voortbestaan,
elk voortduren juist de doodl Er is geen leven
zonder dat er van moment tot moment een
sterven moet wezen, en het afsterven van het
fysieke lichaam is alleen maar een van de vele
fazen in die voortdurende levensvernieuwing.
Juist omdat de mens in wezen eeuwig is, moet
hij voortdurend sterven.

Er zijn mensen, die menen dat het heerlijk
zou wezen, indien het stoffelijk leven onbegrensd verlengd zou kunnen worden. Bedenken dezulken zich wel dat dit zou inhouden
een voortdurend
toevoegen aan een centenaarslast van ervaringen en herinneringen en
ondervindingen, welke de mens dan zou moeten meetorsen, zoals Sin bad de zeeman de
Oude Man van de Zee moest meedragen? Verlangen de meesten onzer, wanneer zij 'del' dagen zat' zijn, niet vurig, dat zij de lei eens helemaal mogen schoonvegen en dan kersvers opnieuw mogen beginnen? Maar wij zijn inderdaad niet in staat om helemaal nieuw te beginnen, wanneer wij niet leven en daarom
telkens weer afsterven aan onze verzadiging,
om met nieuwe honger en dorst weer herboren
te worden. AIleen wanneer wij geen onafgewerkte ondervindingen
meer met ons ronddragen, geen onopgeloste problemen,
geen
verdrongen konflikten meer, dan is de noodzaak voor wedergeboorte overwonnen, omdat
al dat onafgedane, het Karma, de veroorzaker
van relnkarnatie, dan niet meer bestaat. In dit
leven en sterven van moment tot moment, bestaat de vernieuwing van het leven, die werkelijke wedergeboorte, die feitelijke onsterfelijkheid, die heel iets andel's betekent dan het
altoos maar voortduren,
waar het verstand
naar hunkert.
Indien het bereiken van verlichting, van de
direkte bel even is van de Werkelijkheid, geen
kwestie van tijd is, hoe is zulks dan in overeenstemming te brengen met hetgeen Evolutie
wordt genoemd? Betekent dat dan, dat evolu.
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tie maar een my the is, of op zijn gunstigst een
nutteloos proces 'vollawaai en spektakel, maar
wat eigenlijk niets om het lijf heeft'?
Evolutie is een proces, dat zich in ruimte en
tijd afspeelt. Het is niet noodzakelijkerwijs,
zoals ve1en dat denken, een proces van ontplooiing van het enkelvoudige tot het samengestelde, van het simpele tot het uiterst gecompliceerde. Het is voornamelijk een groei naar
een voller mate van responsiviteit en van het
vermogen om deze responsiviteit tot expressie
te brengen. Deze responsiviteit eist uiteraard
een overeenkomstige sensitiviteit, een innerlijke gevoeligheid. Samen met de toe name in
gevoeligheid, ontwikkelt zich ook de mate van
het begripsvermogen, van het Werkelijkheidsbesef. De transcendentie van de Realiteit door
evolutie, groeit geleidelijk aan tot de immanentie van die Realiteit. Maar bevrijding is
geen volmaking; er is geen uiteindelijk Doe!.
geen toestand van allerhoogste en dan statischblijvend bereikt-hebben, geen eindpunt 'waar
de ganse schepping
met. kracht en toch
met zachtheid heen gedreven wordt'o Het leven bestaat om zichzelf; het is zichzelf ten doel
en het inwezenlijke ligt in een voortdurend
worden. Het kleinste bloemetje is een uitdrukking van de Werkelijkheid en zijn tere liefelijkheid kan voor iemand, die genoegzaam sensitief is en die voldoende responsiviteit bezit, de
oorzaak worden voor het plotseling besef van
de Realiteit. En de grootste heilige is evenzo
een uitdrukking van dezelfde Werkelijkheid.
Het verschil tussen die beiden is gelegen in de
mogelijkheden en de capaciteiten om de ene
Werkelijkheid tot uitdrukking te brengen, niet
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in datgene wat zij uitdrukken. De heilige zal
meer naar buiten kunnen tonen van het lmmanente Wezen, dan het simpele bloemetje,
maar beiden geven zij uitdrukking aan de ene
Eeuwige Werkelijkheid.
Evolutie is dus een proces, een gebeuren, niet
van zelf-verheffing, maar van levens-verheffing,
van levens- en niet van zelf-vervulling. Maar
alhoewel dit proces zich in de tijd ontvouwt, is
het nochthans een 6n-tijdelijk gebeuren, zon<ler begin en zonder einde. Het is durende
schepping. Van sferen, lager nog dan het minerale rijk, door het planten-, dieren- en mensenrijk en door nog hogere domeinen van bewustzijn, ontwikkelen zich de organ en voor
levens-expressie, waarmede het geopenbaarde
heelal waargenomen kan worden op aIle gebieden van stoffelijkheid en in aIle Natuurrijken met - om een rake uitdrukking
van
mrs. Ransom te gebruiken - 'een feilloze en
ongesluierde zuiverheid'.
Enige voorstelling van hetgeen dat zou kunnen betekenen, kan men zich vormen uit de
inhoud van een brief van een van de Meesters,
waarin deze schrijft: 'In het leven van de adept
komt een moment, waarop al de beproevingen, welke hij heeft moeten doorstaan, duizendvoudig beloond worden. Om tot hoger
inzicht en meerder kennis te komen, behoeft
hij nu niet meer te gaan door een moeizaam,
minitieus en langdurig proces van onderzoek
en van experiment met de verschillende vraagstukken, maar hij krijgt een plotseling en volledig inzicht in de volle waarheid daaromtrent'. Shankaracharya zei: 'Brahman is wer-

kelijkheid; het Universllm is het on-werkelijke;
Brahman is het U niversum'. Met andere woorden: het heelal van verschijnselen, dat zonder
Brahman wordt waargenomen is niet anders
dan een illusie. Het wordt pas een werkelijkheid, wanneer het gekend wordt als Dat, wat
aIle illusie te boven gaat, maar het blijft een
illusie, indien het als onderscheiden van Dat
wordt ervaren.
Het Heelal dat, zoals Heraclitus
het uitdrukte, 'door niemand, god noch mens geschapen is, doch eeuwig was, is en zijn zal, een
immer-brandend Vllur' bestaat slechts om het
Oneindige en Eeuwige te openbaren; het is
de spiegel waarin zich de Transcendentie
reflekteert als de lmmanentie. Want indien de
dingen (en dan bedoeld in de meest omvattende betekenis van dat woord) van het Heelal er
niet waren om het licht van de Oneindige te
weerspiegelen, dan zou Dat onwaarneembaar
blijven. En indien het licht er.~iet was, zoud.:n
de dingen ongeopenbaard bhJven. En zo zIJn
het Heelal en het Dat, waarvan het heelal een
manifestatie is, de beide facetten van een enkele
Werkelijkheid.
Wat kunnen wij ten rechte zeggen van de geaardheid van die Werkelijkheid, welke ervaren
wordt, wanneer het bewustzijn het verstand te
boven gaat? Vermits, zoals wij zagen, de Werkelijkheid hoger is dan waar het verstand to.:
kan reiken, kunnen wij het niet kennen, WI}
kunnen er hoogstens iets van te weten komen.
Zoals een van de Meesters aan een lid van de
vereniging schreef: 'het begrip om trent de hogere gebieden van's mensen bestaan op deze
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planeet kan niet worden verkregen door uitbreiding van kennis. Boekdelen, volgeschreven
met de meest-volmaakte uiteenzettingen
over
het menselijk leven in die hog-ere regionen,
kunnen er geen begrip van geven. Men kan
alleen maar inzicht krijgen in geestelijke feit.~n door persoonlijke ervaring en door feitehJk~ en ~aad~erkelijke waarneming'. Het WerkehJke hgt met ergens in tijd of ruimte, en
daarom is het kennen daarvan geen kwestie
van het ~ntwikkelen van bewustzijn op de hogere gebleden van de Natuur, van het Buddhis~he, het N ~rvanische en nag hoger. N och
ook IS de ervanng van Werkelijkheid een proces van ontplooiing van hoger en steeds hogel' gradaties van bewustzijn in een zeker tijdsbestek. Om mevr. dr. Annie Besant te citeren:
'de m~ns z.ou altijd verder kunnen gaan met
het Ultbrelden van kennis omtrent het vergankelijke en toch nimmer de Vrede van het
Eeuwige beleven . "
ervaringen in . .. de
wer~lden van .ver.schijnselen, ook al worden zij
tot m het onemdlge herhaald, kunnen nimmer
de sluier van illusie opheffen en ons de Ene
Werkelijkheid ton en ... Het Werkelijke is het
ene fundament van aIle verschijnselen en kan
even goed gevonden worden in een alledaagse
gebeurtenis,. welke zich vlak voor onze ogen afspe:lt, als m een of andere verheven openb~rmg~ welke veraf en goddelijk lijkt en die
~lssclll~n een innerlijk vermogen van helderZlendheld lOu vereisen'.
Wetenschap heeft aangetoond dat de indrukken, welke wij door onze zintuigen ontvangen
van de voorwerpen en gebeurtenissen in de

fysieke wereld, zeer verschillend zijn van hun
werkelijk wezen. 'De dingen zijn anders, dan
zij er uit zien'. En er is geen enkele reden om
aan te nemen, dat op hogere bestaans-gebieden onze waarneming ook maar een greintje
accurater lOu wezen. Niet voordat wij, om het
za uit te drukken, boven onze waarnemingen
kunnen uitstijgen, zullen wij hun werkelijke
waarde en betekenis kunnen beseffen. Bovendien is een te sterke interesse in de wezens,
dingen en gebeurtenissen van de bovenstoffelijke gebieden, een al even grote belemmering
om de dingen in hun juiste verhouding en in
het licht del' Werkelijkheid te zien, als een te
sterke belangstelling in de wezens en dingen
en gebeurtenissen van deze objektieve wereld.
Inderdaad is de belemmering daar groter, omdat hun attrakties subtieler zijn, ook al behoren zij evengoed tot de werelden van illusie.
Dat wat is} is hier en nu, buiten tijd en
ruimte, maar elke poging om de aard ervan te
beschrijven in woorden, die alleen maar instrumenten zijn van het denken, is tot mislukking gedoemd. Het ka!1 niet door of aan
het verstand duidelijk worden gemaakt. Het
wil alleen maar ervaren worden. In gedachten
houdende, dat het Werkelijk boven de sfeer
van Naam en Vorm staat, en dat - alhoewel
woorden een noodzakelijk middel zijn om
zich met elkaar te verstaan - het woord niet
het ding-zelf is, de naam niet het levende begrip, dat wij willen doorgeven, kunnen wij
overwegen hetgeen wij omtrent de Werkelijkheid te weten lOuden kunnen komen, zander
in de fout te vervallen dat wij de woorden
aanzien voor de Werkelijke zel£.

De Hindoes hebben zich bepaald tot de zienswijze dat al hetgeen omtrent de Werkelijkheid kan worden gezegd, alleen kan worden
uitgedrukt in ontkenningen. Op alles wat hen
wordt gezegd omtrent de Werkelijkheid antwoorden zij 'Neti! Neti!' 'dát niet! dát niet!'
Mystici, en in het bijzonder de christelijke, hebben somtijds getracht de aard van het Werkelijke, dat zij hadden ervaren, weer te geven in
allegoriën, parabelen en paradoxale uitspraken,
maar het blijft alles onbegrijpelijk voor hen,
die zelf die ervaring niet kennen. En voor diegenen, die ze wel hebben doorgemaakt, is de
poging om haar in woorden weer te geven,
overbodig. Plotinus-zelf kon alleen maar zeggen: 'Ik aanschouwde een wondervolle pracht
en onbeschrijfelijke schoonheid ... en voelde
hoe ik met de Godheid tot één wezenheid versmolt .. , en daarna, na mijn wezen te hebben
doen verzinken in het Goddelijke en teruggekeerd zijnde uit deze verzonkenheid .. ' weet
ik niet meer te zeggen, hoe ik tot die diepte
gegaan ben .. .'
Het Werkelijke is 'oneindig en eeuwig. Wij
denken soms het oneindige, als een ruimtelijk eindeloos en de eeuwigheid als een eindeloze duur in de tijd. Beiden zijn zonder begin
en zonder eind. Maar het Werkelijke is oneindig in de betekenis van mateloos en ruimteloos; en het is eeuwig in de zin van tijdeloos.
Het staat buiten de tijd-ruim te-uitbreiding.
Men kan er aan denken als totaal mateloos,
zodat het vanuit het gezichtspunt van de
ruimte in zijn totaliteit bestaat op elk punt der
ruimte; en in tijdsbegrippen kunnen wij het
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opvatten als het tijdeloze, dat op elk moment
aanwezig is, zodat elk moment in verleden,
heden en toekomst, altijd en eeuwigdurend
NU zijn.
'Brahman is zaligheid', zegt de Hindoe, maar
het is niet altijd de blijde of vreugdevolle zaligheid, zoals wij die begrijpen. 'God is Liefde',
zegt de Christen, maar ook nu weer is het niet
de liefde, welke wij hier zo noemen, maar het
is hetgeen Krishnamurti noemt, een 'vlam zonder rook', welke 'alleen bestaan kan, waar
zelf-vergeten is, wanneer de totale oplossing
van alles in het Ene is verwezenlijkt, geen versmelting van persoonlijkheden onderling, maar
van de mens in het Allerhoogste'. Dan, zoals
de Narada Sutra zegt; is er die onvergankelijke
liefde, waar het Doel zichzelf is, en wie 'door
die liefde gegrepen is, ervaart hoe al hetgeen
hij is verloren gaat in de Geliefde'. God, Werkelijkheid, Waarheid, Eeuwigheid, alles gaat
verklaring te boven. Men kan wel de een of
andere waarheid verklaren, maar nooit de
Waarheid-zelf, want in de prachtige taal van de
heilige Augustinus: 'God is die éne Waarheid,
waardoor alle kleine waarheden waar zijn'.
Zeker hebben tenminste enkelen onzer in dit
leven, al was het dan maar voor één enkel moment, het Eeuwige Dat ervaren; misschien bij
het aanschouwen van een betoverend mooi
landschap, waar 'elke nederige struik vlamde
met goddelijk Vuur', of bij het beluisteren van
ontroerend schone muziek, of in de extase
van een grote en overrompelende liefde. Of
het kan ons overvallen op een onverwacht moment, als wij volkomen verdiept zijn in een der
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doodgewone, aIledaagse dingen des levens.
Voor een moment wordt het kleine zelf vergeten, en wij en de schoonheid, de muziek, de
extase, de Geliefde, zijn een en er is alleen
maar een transcendentie van bewustzijn, alleen
het intense besef van zijnheid. Dat is het moment van de ontwaking, van het grote visioen,
van de Waarheid:
......
een extatisch beleven
van lets, wat grondeloos diep vel'zonken ligt
in 't oord, waar - in vlammend
goud - de zon tel'
[kimme daalt,
In d'oeverloze oceaan, de kristallijnen
atmosfeer,
D'azuren hemelkoepel,
en in 't den ken van een mens;
Een trilling en een Geest, die alIes drijft
Wat denken kan en aIJes wat gedacht kan worden,
En machtig stroomt, door gans de schepping heen.
(Wordsworth: gedicht bij Tintern Abbey)

Zo'n ervaring kan alleen maar een flits zijn;
maar al zou het zelfs teveel zijn voor het menselijk bewustzijn, zodat het verstand, wanneer
het er zich op bezint, het verwerpt, tach zal
het zijn invloed blijvend doen gelden, want
wij hebben dan iets beleefd van de Eeuwige
Macht, welke het Fundament is van al het bestaande, voorbij de vergankelijkheid van de
tijd. Zoals in Licht op het Pad wordt gezegd:
'zelfs al zou de leerling aarzelen, wankel en en
terugschrikken . ..
de Stem der Stilte blijft
hem bij. Ook al zou hij het Pad geheel verlaten, toch zal eenmaal de dag aanbreken ...
dat hij daarop terugkeert', want deze flits van
waarheid is het onuitwisbare keerpunt in zijn
leven.
Maar wij kunnen zulk een ervaring niet analyseren, noch kunnen wij hem zich doen herhalen of kunnen wij hem nastreven; zo iets

moet vanzelf komen. Wij kunnen geen schoon.
heid liefde of wijsheid hebben, zij moeten ons
hebben, want zoals Farid ud-Dir Att~r zegt:
'gij moet God kenn~n door Hem-zelf, met door
uw inspanning; HI) opent de Poort, welke u
tot Hem voert, uw menselijk weten kan d~t
nooit doen'. Datzelfde treffen wij ook ~an III
de Katho Upanishad: 'Het ZeU kan me~ ~evonden worden door de studie der Helh.ge
Veda's noch door bespiegeling of overpemzing. AIleen wie door het Zelf is uitver~oren,
door hem kan het Zelf gevonden worden. Met
dit ZeU wordt de Ene bedoeld, he.t AI, de ~bsolute Werkelijkheid. En de ervanng kan m~~
aan anderen medegedeeld worden, om~~t ZI)
onzegbaar en onuitsprekeliJk i~: Zoals WI) aan
een blindgeborene niet dmdehJk kunnen maken hoe de kleurenpracht van een zons-ondergang ons aandoet en in extase kan br~ngen,
zo blijft ook .de er~~ring van '~at wat IS' een
kwestie van mnerhJke belevems.
Wij willen al het bovenstaande nu op de ~olgende wijze samenvatten: he.t Pad tot Verhchting tot de direkte belevems van het Werke·
lijk;, leidt via het bedwingen van de 'grote
doder van het Werkelijke', het verstand., erlichting komt pas tot ons wanneer ~r een Zlchzelf vergetende aandacht' is, waann de denker, het zelf, het ego niet meer ~estaat. Pas
wanneer het verstandelijk denken IS overwonnen en getransformeerd is tot

'Y

. .....
het stralend, onwankelbaar
besef van ~e~,
Die staat in 't Middelpunt
van eigen wezenheld,
Waar vrees noch twijfel ooit hem. treffen ka~:s pho)
(Bltss Carmen.
ap

Dan is het verstand 's mensen dienstknecht
geworden en funktioneert het met dat onmerkbare en onopgemerkte gemak, waarmede het
hart, de longen en andere organen van het lichaam funktioneren, waarvan wij het bestaan
alleen ervaren indien er iets mee aan de hand
is. Dan wordt ons denken, zaals Chwang Tsz
het uitdrukt, gebruikt 'als een spiegel. Het
streeft nergens naar, het wijst niets af, het ontvangt alles, maar houdt niets vast'. Dan kan
het een instrument worden van scheppende
daadkracht. Zulk een verstand heeft het karakter van 'sophrosche', zaals de oude Crieken
het noemden - van klaarheid, volledigheid,
wijsheid en serene rust. ......
de kristallen klaarte van innerlijke vreugde,
verheven boven elke stormvlaag van smart.
(Bliss Carmen: Sappho)

Maar het is niet mogelijk om aan het denken
te ontstijgen, alvorens het gekend wordt, totdat
wij hebben uitgevonden wat het zelf eigenlijk
wel is, wat wij-zelf zijn. Deze ontdekking komt
als de vrucht van oefening, welke bestaat in
de techniek van een ongedwongen en ontspannen concentratie, waardoor het denken tot rust
komt, zadat Dat, wat boven aIle den ken uitgaat, zich tonen kan. 'Alles is daar ledig, doorzichtig en zelf-lichtend. Er is daar geen spanning, geen pogen, geen energie-verspillen. Tot
deze sfeer kan het denken nimmer uit eigen
kracht opstijgen'. De weg tot deze verlichting
leidt door maatschappelijke
verhoudingen;
niet door zich in de eenzaamheid terug te trekken, maar door te leven in, alhoewel niet van
de wereld.

Want de mens en de wereld, de wereld der
mensen, dingen en aIle geschapen wezens, in
het kort, onze omgeving, zijn tezamen een integraal geheel. En de eerste wet van deze reI atie is, dat aIle schepselen gelijk zijn. Dat betekent niet, dat er onderling geen geweldige
verschillen bestaan, maar deze zijn allemaal
oneindig minder belangrijk dan de essentiele
overeenkomsten. De verschillen zijn de bron en
de oorzaak van de oneindige verscheidenheid
van expressie, welke de geur en de kleur zijn
van de onderlinge verwantschap. Een leven,
waarin dit tot ons bewustzijn doordringt, is
naar waarheid religieus, want religie is inwezenlijk een gei:ntegreerde responsie op het Leven-in-zijn-totaliteit.
Het is de belevenis van
het Werkelijke 'zander ontwijking', zander terughouden, zander een verlangen, dat het anders zau moeten wezen dan het is.
Want hoe zauden wij de dingen kunnen veranderen, alvorens wij tot zelf-kennis zijn gekomen? Een vaag begrip van hetgeen het leven betekenen kan, indien het op deze wijze
beleefd wordt, verkrijgen wij uit Chwang Tsz's
woorden, wanneer hij schrijft 'In de Couden
Eeuw werden goede mensen niet gewaardeerd;
bedrevenheid en knapheid waren maar schaars.
Koningen waren slechts als lichtbakens en hun
onderdanen
leefden in volle vrijheid, zaals
wilde her ten. Zij waren oprecht, zander het
zelf te weten; zij vervulden hun plichten jegens
hun medemensen, zander zich daar rekenschap
van te geven. Zij hielden van elkander, zander
enig besef te hebben van naasten-liefde. In aIle
opzichten handelden zij vrij en ongedwongen,
zonder ook maar iets af te weten van onder-

linge verplichtingen.
Daarom lieten hun daden geen sporen na'.
Door zelf-kennis zullen wij ook ontdekken dat
het leven geen 'strijd om het bestaan' is en
dat de natuur niet is 'bloedrood in klauw en
muil' maar dat het is zoals in De Stem van de
Stilte' wordt gezegd: 'Leven heeft een eigen
spraak . ..
en deze is niet, zoals gij, doven,
meent te moeten geloven, een snik of een
schreeuw maar het is een zang'. Het leven bestaat om zijn zelfs wil; het is zichzelf ten doel;
zijn onschatbare waarde ligt in zijn ver~ogen
om de Transcendentie
van het WerkehJke te
transformeren tot de lmmanentie van het Geopenbaarde Zijn. En de. levende wezens .zijn,
om een gelijkenis van Anstoteles te gebrUlken,
niet als de klei welke door de pottebakker
wordt geslagen en gekneed, maar ~ij ~~jn als
klei, die zichzelve kneden kan, ZlJ zlJn het
'Heelal, dat uit eigen innerlijke kracht ontplooit en niet van-buitenaf geschapen wordt'.
Omtrent de aard van het Werkelijke, dat tot
ontstaan komt wanneer de persoonlijke mens
aan zichzelf is ontstegen, kunnen wij niets te
weten komen, aangezien het ons denken en ons
verstand te boven gaat en derhalve ook niet
kan worden medegedeeld. Het is een god delijke belevenis, de Gods-verschijning
in de
mens. Met de woorden van de Kena Upanzshad: 'Alleen hij begrijpt, die niets begrijpt.
Wie Hem kent, kent Hem niet. Ongekend en
onkenbaar voor wie Hem kennen wil; gekend
door wie Hem niet te kennen zoekt". Zelfs
Boeddha, die door talloos velen wordt vereerd als de vleesgeworden Wijsheid, zei, dat

Zijn leer, het Dharma, zich alleen bezig hield
doch niet met de
met het Pad tot Verlichting
Verlichting-zelf. En toen men Boeddha vroeg
naar het uiteindelijk Mysterie van het Zijn ...
'verzonk Hij in een roerloos zwijgen'.
De Hindoes noemen dit pad Dakshinamurti,
dat is: 'Shiva, lerende in Stilte', want, zoals
ook Jacob Boehme zei: 'lndien gij voor slechts
een enkel moment zoudt kunnen ophouden
te den ken en te verlangen, dan zoudt gij de
geluidloze Stem Gods kunnen horen. lndien
gij U zoudt kunnen bevrijden van het den ken
en willen van uw zelf, dan zou het eeuwig
luisteren, zien en verstaan in U geopenbaard
worden".
J

Wij hebben niets gezegd, dat al niet eerder
en vaker is gezegd, maar indien wij er alleen
maar belang in stellen of het mystiek is (tenzij
dan dat wij de definitie van Dean lnge aanvaarden, nl. dat 'Mystiek is Rede, die boven
het redelijke uitgaat'), of het al of niet hetzelfde is als de Vedanta of het Zen-Boeddhisme of de leringen van Krshnamurti, dan blijven wij staan bij de begoochelingen van het
verstand, dat zich verlustigt in intellektuele
analyses en blijven op een gebied, waar dat andere niet kan aarden. Want het is niets van
al datgene, wat alleen maar denk-kathegorien
zijn, de 'Of-of' mentaliteit, hetgeen de kwaal is
van kleinzielige en bekrompen gees ten. Messcherp en kristalhelder als de belevenis van het
Werkelijke is, kan zij niet zijn onderworpen
aan de wetten der logika of der psychologie.
En uit die ervaring, die belevenis, ontspringt
de wijsheid, welke het zelf met een overweldi87

gende lichtglans overstroomt, alhoewel dat zelf
nimmer tot die wijsheid komen kan. De enige
vraag, welke van belang is, is of datgene, wat
hier gezegd is, juist is, of dat het alleen maar
bakersprookjes
zijn. Het antwoord op die
vraag kunnen wij alleen maar vinden door
experiment, ieder voor zich.
Te beweren, dat hetgeen wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen ook niet zou
bestaan, is geen verstandigheid, maar alleen
maar domme arrogantie, zel£ingenomen aanmatiging. En nog veel arroganter is het om vol
te houden, dat datgene, waar wij met ons verstand niet bij kunnen, er niet zou kunnen wezen. De zonlichte landouwen van de Geestelijke werelden bestaan, in weerwil van de ontkenning van diegenen, die ronddwalen in de
mistbanken van de onder-wereld en die nooit
iets hogers hebben kunnen ontdekken. Het
Werkelijke is overal om ons heen, indien wij
maar de ogen hadden om het te zien. Wij
horen de leeuwerik in de ijle lucht wel zingen,
maar wij luisteren niet; wij zien de grazige
weide in het trillende zomermiddag-zonnelicht,
maar wij hijken niet. En v66r alles, wij luisteren niet en kijken niet 'langzaam aan', omdat wij zo rusteloos zijn en 'geen tijd' hebben
te verliezen. Jews zei 'Zoekt gij eerst het Koninkrijk Goels', maar de jongeling keerde zich
elroevig af, want 'hij bezat grote rijkdom'. Zo
is het met ons-allen. Niet alleen zijn wij rijk
in wereldse goeeleren, maar ook in psychologische verworvenheden,
in onze verI an gens
naar veiligheid, zekerheid en rust, en al eleze
dingen belasten ons leven.
Maar 'de enige zekerheiel ligt in het aanvaar.

den van de onzekerheiel'. De jongeling uit het
Nieuwe Testament was nog niet bereid om
het smalle Pad te gaan en aIle hoop en troost
te verzaken. Doch indien wij vastbesloten,
zel£vertrouwend en in eenzaamheid ons aangorden voor de reis, dan wIlen 'de Poorten
van de Zie!' zich voor ons openen. De tocht
door de duisternis loopt ten einde; de opgang
naar het Licht is aangevangen, want 'hij, die
eenmaal de voet zet op het opwaarts-voerend
pelgrims-pad, gaat nooi.t me~r terug naar de
clroeve regionen van dursterms en aardse dwaling, maar zal voor immer leven in werelden
van Licht'.
Meer valt er niet te zeggen en wij besluiten
met de Boeddhistische stanza:
Indien men, brandend van nieuwsgierigheid,
U vraagt, wat DA T toch wel wezen mag,
Erken dan niets, ontken ook niets.
''''ant al wat men erkennen kan, is niet het ware,
En wat ontkend kan worden, al evenmin.
Hoe kan een sterveling naar waarheid zeggen
Wat het Onzegbare DAT we! wezen mag,
Zolang hij-zelf het DA T nog niet geworden is?
En, is hij DA T geworden, hoe zou hij kunnen spreken,
Wanneer het Wie! van 't denken
Geen weg meer vindt, waar het kan gaan?
Daarom, indien men vraagt, zwijg sti!;
Stilte - en een Yinger, die de Weg hen wijst.
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