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Vrijheid van denken
De Theosophical Society Adyar heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de
speciﬁeke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen
van hun eigen geloof opgeven.
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is,
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
enig lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de enige
voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn
leringen of opvattingen op te leggen aan leden.
Elk lid heeft evenveel recht om zich te
verbinden aan elke school van denken welke
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen
recht om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht op
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid
van de Theosophical Society Adyar Adyar
ernstig om deze fundamentele principes van de
Theosophical Society Adyar te verdedigen,
te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden
op vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society Adyar
De Theosophical Society Adyar(TS) is op 17 november 1875 te New York
opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India en is actief in zestig landen;
de Theosoﬁsche Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.
De Theosophical Society Adyar bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen
dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag),
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,
dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze
overtuiging, en dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten
van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden,
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid.
Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reﬂectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen.
Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn
van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname.
Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid.
Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen
ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord.
Theosoﬁe is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.
Theosoﬁe biedt een ﬁlosoﬁe die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.
Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde
heeft. Theosoﬁe geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug,
door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf,
en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosoﬁe verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun verborgen
betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.
Leden van de TS bestuderen deze waarheden en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,
naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.
4
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Het motief is alles
Tim Boyd
Tim Boyd is International President
van de Theosophical Society Adyar.
Hij publiceert in The Theosophist en
in het tijdschrift Quest Magazine.
Dit artikel verscheen onder de titel
Motive is Everything.

In 1971 schreef iemand met de naam Thaddeus Golas een boekje dat
steeds meer een ‘underground’ sensatie werd. Dit alles vond plaats in
San Francisco, vlak na het tumultueuze hoogtepunt van de zestigerjaren van de vorige eeuw. San Francisco was het middelpunt van activiteit
tijdens die periode en had zich ontwikkeld tot een klein ‘Mekka’ voor de
hippie- en drugscultuur van die tijd. Eigentijdse mantra’s als Peace and
Love, Free Love en Turn On, Tune In, Drop Out hadden een groep jonge
mensen aangetrokken die de grenzen van seksuele en chemische normen
opzochten. In die tijd waren de meest gebruikte woorden: vrede, gelijkheid, eerlijkheid, recht en vrijheid. Het was een samenraapsel dat zowel
intense duisternis als licht bevatte.
Tegen 1971 verflauwde veel van de sociale en culturele ophef die deze
periode had gekarakteriseerd. Veel jonge mensen die zo’n drijvende
kracht waren geweest in de verschillende krachtige bewegingen van die
tijd zochten duurzamere kanalen voor hun energie. Woodstock was gekomen en gegaan. De Vietnamoorlog liep op zijn eind. De burgerrechtenbeweging verloor steeds meer terrein. Aan een cyclus van opzienbarende
moordpartijen en bombardementen kwam een einde. De toestroom naar
het westen van heilige mannen, heilige vrouwen en goeroes uit het oosten bereikte z’n hoogtepunt. De belofte van een door chemicaliën ingeleid
hoger bewustzijn was uitgelopen op verslaving, gebroken levens en wettelijke onderdrukking. Met zoveel denkstromingen die in die tijd bestonden, zou het moeilijk zijn een eenduidig beeld te onderscheiden.
Het boek van Thaddeus Golas begon als gekopieerde stencils die hij aan
vrienden uitreikte. Deze stencils werden zo populair dat de schrijver
het werk in eigen beheer in boekvorm uitgaf. Toen de eerste exemplaren snel uitverkocht waren, kocht een eigentijdse uitgever de rechten.
Sindsdien verschijnen steeds herdrukken. Ik heb het boek jaren geleden
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gelezen en ik kan zeggen dat de tekst toegankelijk en interessant is,
maar voor mij is de titel het meest in het oog springende deel van het
boek. Het heet The Lazy Man’s Guide to Enlightenment (vertaald: De gids
naar verlichting voor luie mensen). Kostelijk! Of je nu al dan niet van het
geschrift houdt, die titel garandeert dat je belangstelling wordt gewekt.
De eerste twee zinnen geven de stelling van de auteur weer: Ik ben een
lui mens. Luiheid verhindert mij te geloven dat verlichting inspanning,
discipline, niet-roken en andere duidelijke deugden vereist. Lange tijd
waren deze twee zinnen genoeg om beoefenaars van spiritualiteit tot de
conclusie te brengen dat het boek maar weinig waardevols kon bevatten.
Op z’n minst is het idee nogal teleurstellend, voor iemand die jaren heeft
geïnvesteerd in strikte zelfdiscipline en de beoefening van deugden, dat
dit allemaal onnodig is. Zoals bij zo veel dingen, is ook luiheid echter een
relatieve term en de auteur zelf vertoont geen tekenen van de gebruikelijke luiheid. Hij focust op bewustzijn en we kunnen gemakkelijk stellen
dat de onafgebroken oplettendheid waarover hij schrijft uitsluitend het
resultaat is van een uitgebreid regiem van discipline en oefening. Zelfs
voor een lui mens ‘komt het niet vanzelf’.
Volgens mij dankt het boek zijn populariteit uitsluitend aan de aantrekkingskracht van de titel. Terwijl deze niet suggereert dat we iets voor
niets krijgen, lijkt hij te zeggen dat er een koninklijke, gemakkelijk begaanbare weg is naar de wijsheid en tevredenheid die verlichting in onze
verwachting met zich brengt. Wat als er een koninklijke weg is om klaarheid te brengen over een enkele kwaliteit, die ver verheven is boven
alle andere? In de theosofische literatuur wordt een uitspraak veelvuldig
herhaald. In één van De Mahatma Brieven wordt deze verwoord als ´Het
motief is alles´ (De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, brief 20 C, bladzijde 143). Het is een veelomvattende uitspraak die om een diepere overdenking vraagt. Wat is de betekenis? Een kort voorbeeld kan misschien
helpen.
Ik heb mensen gekend die overstapten van een dieet met vlees naar het
vegetarisme. Zij hadden de talrijke studies over de voordelen van een
plantaardig dieet doorgenomen. Al lezend hadden ze ontdekt dat bij een
vegetarisch dieet de kans op hartziekten drastisch daalde; dat kanker
minder vaak voorkwam; dat hoge bloeddruk, constipatie, diabetes, hersenbloeding en een verhoogd cholesterolgehalte veel minder voorkwamen. Hun motivatie was het duidelijke voordeel voor hun gezondheid. Na
het dieet een poosje te hebben getest, ontdekten ze dat ze ’s nachts beter
sliepen en meer energie leken te hebben. Daarbij kwam het extra voordeel dat ze er, zodra het zomer werd, veel beter uitzagen in hun badpak.
Andere mensen die ik kende zijn ook overgestapt van het eten van vlees
naar een vegetarisch dieet, maar om andere redenen. Zij hadden ook de
studies gelezen en de voordelen voor hun eigen gezondheid ontdekt, maar
6
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ze hadden zich eveneens verdiept in ander onderzoek. Deze nieuwe vegetariërs hadden boeken gelezen als John Robbin’s Diet For a New America
(vertaald: Dieet voor een nieuw Amerika) en hadden inzicht gekregen in
de praktijken van de vleesindustrie. Zij ontdekten de enorme wreedheid
die gepaard gaat met de productie van het voedsel dat zij aten. Ze werden bewogen door het lijden dat dieren werd aangedaan in elke fase van
hun leven, vanaf hun geboorte tot het moment van hun slachting, en zij
deden de gelofte niet toe te staan dat hun eetgewoonten zouden bijdragen aan systematische wreedheid tegen andere levende wezens.
Wat betekent dit uiteindelijk? Voor de kip waarvan het leven werd gespaard omdat deze twee vegetariërs niet langer vlees kochten, maakt het
geen enkel verschil: de reden waarom ze niet meer worden opgegeten,
is waarschijnlijk geen belangrijk item in het bewustzijn van de kip, het is
gewoon prettig dat ze nog leeft. Hoe beïnvloedt dit de twee individuen die
vegetariërs zijn geworden? Ten aanzien van hun persoonlijke gezondheid
genieten zij beiden de voordelen van verbeterde vitaliteit en ziektepreventie. Wat is de invloed op het denken van beiden? Om te beginnen is
er voor degene die gefocust is op zijn of haar persoonlijke gezondheid
weinig veranderd. Hoewel het motief zelfverbetering is, is de focus nog
steeds gericht op het zelf. Hoewel het dan een gezonder zelf mag zijn, is
er geen expansie over de persoonlijke begrenzing heen, geen uitbreiding
van het gevoel van verbondenheid met anderen, geen toegenomen gevoel voor de noden van anderen. Bij degene die wordt gemotiveerd door
medeleven met het lijden van anderen vindt wel een ingrijpende expansie van de persoonlijke begrenzing plaats. Het is eenvoudigweg een feit
dat, als we ons om anderen bekommeren, we de reikwijdte van onze gevoelens en onze gedachten vergroten. De begrenzing van ons zelfgevoel
wordt verruimd als we ons identificeren met anderen. Onze gevoeligheid
voor de gevoelens en noden van anderen groeit. Dit zijn geen zaken die
noodzakelijkerwijs worden uitgedrukt in een groter inkomen of in persoonlijke erkenning. De effecten zijn onzichtbaar, maar reëel en blijvend.
Onze motivatie kleurt alles wat we doen – al onze gedachten en daden.
Vaak blijven de gevolgen van onze daden onvoorspelbaar, maar het werkzame motief erachter is iets dat we vrij duidelijk kunnen kennen. Van
de wereldgodsdiensten lijkt het boeddhisme dit idee van het motief als
zijnde het allerbelangrijkst het meest direct te benoemen. Van ontelbare
opgetekende uitspraken van de Boeddha is duidelijk dat hij dit ‘begreep’.
De eerste regels van de Dhammapada, de 423 verzen van de Boeddha
luiden: Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we hebben gedacht: het
is gebaseerd op onze gedachten, het is gevormd uit onze gedachten. Als
een mens spreekt of handelt met slechte gedachten, zal pijn hem volgen
zoals het wiel de poten van de os die de kar trekt, volgt… Als een mens
spreekt of handelt met een zuivere gedachte, zal geluk hem volgen als
een schaduw die hem nooit verlaat. De tweede stap van het edele achtvoudige pad van Boeddha behelst het juiste motief, de juiste intentie.
Theosofia - Jaargang 117 - nr. 1 - maart 2016
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Toen hij bij een gelegenheid tot zijn monniken sprak, maakte Boeddha dit
punt nog eens extra duidelijk: O monniken, wat ik karma noem is motief.
Niet lang geleden gaf iemand mij een citaat van Sigmund Freud: Boeddha
was de grootste psycholoog in de wereldgeschiedenis. Ik vond het een
prachtige quote. Om zeker van mijn zaak te zijn zocht ik naar dit citaat op
het internet en vond uit dat het één van die grote spreuken is die nooit is
gezegd, maar wel gezegd had moeten worden. Hoe dan ook, één van de
schoonheden van de wijze waarop het boeddhisme - net als theosofie het onderwerp benadert, is dat deze niet alleen maar theoretisch is. Net
als iedere goede arts, moet het meer geven dan een diagnose alleen:
ook een of andere behandeling moet worden voorgeschreven. Terwijl er
ontelbare methoden zijn waarvan men zegt dat ze een bijdrage leveren
op de weg naar verlichting, is een bewust en verheven motief het enige
dat een veilige reis daarheen lijkt te garanderen.
In De Stem van de Stilte is de allerbelangrijkste eerste stap ‘te leven
voor het welzijn van de mensheid’. het Mahayana-boeddhisme heeft een
vergelijkbare gerichtheid op ‘bodhichitta’, het wijsheidsdenken, dat de
motivatie is om verlichting te bereiken voor het welzijn van alle levende wezens. Zoals veel diepzinnige uitspraken die we tegenkomen, is het
simpel. De moeilijkheid voor velen van ons komt doordat we ‘simpel’
ten onrechte voor ‘gemakkelijk’ houden. Het ontdekken van de ontelbare
manieren waarop je kunt leven voor het welzijn van de mensheid is een
levenswerk, maar dit komt op de tweede plaats. Als de koers eenmaal
is uitgezet, is uiteindelijk het eindpunt verzekerd, ook al strompelen we
voorwaarts en maken we onderweg duizenden fouten. Het motief is alles.
Uit: Quest Magazine, herfst 2013
Vertaling: S.C.

Overleden TVN leden
RECTIFICATIE (december 2015)
De heer J.J. Burcksen uit Leidschendam was 68 jaar.
Moge onze liefde en dankbaarheid hem
begeleiden op zijn verdere zielereis.
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De moed van betrokkenheid
Joy Mills
Joy Mills ging over op vijfennegentigjarige
leeftijd, één dag voor de opening van de
internationale conventie 2015 in Adyar
waarvoor ze nog een groet schreef. Zij was haar
leven lang een toegewijd werker, spreker
en schrijver, was President van de TS in de USA,
International Vice President van de TS Adyar
en President van de TS in Australië.

Gebruik en gewoonte leiden ons naar vaste patronen van denken en handelen die, door hun regelmatige herhaling, frisheid en spontaniteit lijken
te ontberen. Juist omdat de theosofische filosofie ons een panoramische
kijk op het leven biedt, met grootse ideeën die door hun grootsheid onze
normale nietige beslommeringen minder belangrijk maken, kunnen we
vaak de neiging krijgen ons terug te trekken in de zekerheid van een
filosofisch holletje van overpeinzingen, in plaats van de werkelijkheid van
het bestaan onder ogen te zien en vanuit een positieve betrokkenheid
te handelen. Hoever kan onze betrokkenheid reiken? Is er een manier
waarop we zo spontaan kunnen optreden dat daden, voortkomend uit een
innerlijke betrokkenheid, beantwoorden aan de noden van het moment,
met een frisheid die toegesneden is op die noden? Zeker, dit zijn vragen
die om een serieuze beschouwing van de theosofische dienaar vragen.
Als leden en vrienden van de Theosophical Society (TS) worden we uitgedaagd om een dialoog aan te gaan met de wereld, maar om zo’n dialoog
effectief te laten zijn moeten we de aard van onze eigen betrokkenheid
onderzoeken.
De neutraliteit van de TS als organisatie, de nadruk op volledige vrijheid
van denken voor ieder lid, de afwezigheid van autoritaire bepalingen of
geloofsstellingen die theosofie definiëren (en dus zouden beperken), kunnen dienen als een dekmantel waarin we ons verbergen, als bescherming
tegen de koude winden van de noden van de wereld. Echter, werkelijke
vrijheid van denken, een vrijheid waarbij we met een niet door het verleden bevooroordeelde geest niet slechts de grote ideeën die de grondslag
van de Wijsheid vormen onderzoeken, maar ook hun implicaties ten aanzien van ethisch en moreel handelen, werkelijke vrijheid van denken zou
ons kwetsbaar moeten laten zijn, in staat om te worden geraakt door de
problemen van de mensheid. Liefde betekent, evenals vrijheid, een zekere kwetsbaarheid van de ziel die ons voortdurend open houdt om de roep
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van allen die lijden te horen; vanuit deze openheid ontspruit de spontane
daad die tegemoet komt aan de noden van het moment. Een vorige International President, de heer N. Sri Ram, zei in een schriftelijk antwoord op
de vraag naar de neutraliteit van de TS: Wat neutraliteit wordt genoemd,
betekent in werkelijkheid dat een lid nergens anders aan gebonden is dan
aan de Drie Doelstellingen van de TS en iedereen moet volledige vrijheid
hebben de Wijsheid te begrijpen en te verspreiden in overeenstemming
met zijn eigen temperament en capaciteiten. Een organisatie die Wijsheid
voorstaat, die leidt tot juist handelen, kan niet neutraal staan ten opzichte van goed en kwaad. In kwesties waarbij meningsverschillen kunnen
ontstaan, handelt de TS echter niet als organisatie, maar door middel van
haar individuele leden. Als de leden theosofie niet toepassen op manieren
die binnen hun mogelijkheden liggen, zal de TS al snel een inerte en dode
organisatie worden.
Het feit dat wij de TS niet een betrokkenheid in een bepaalde richting
kunnen opdringen, zou geen excuus mogen zijn voor gebrek aan betrokkenheid bij onszelf, waar het goed en kwaad betreft. De problemen van
de wereld zijn te ernstig, de noden van de mensheid te wanhopig, voor
een apathische niet-betrokkenheid; ellende, onwetendheid, onrechtvaardigheid, armoede, dit zijn zaken die ons aangaan omdat we toegewijd zijn
aan het besef dat de mensheid één broederschap is.
Laten we niet verleid worden door een te gemakkelijke interpretatie van
onze eerste doelstelling, aannemend dat het om ‘een kern van de universele broederschap der mensheid te vormen’ voldoende is dat we de
handen ineengeslagen hebben met gelijkgestemden en voortaan de geborgenheid van een kleine kerngroep genieten, wat weinig nadenken en
nog minder actie vereist. Een vroegere General Secretary van de TS in
Engeland, de heer L.H. Leslie-Smith, verwoordde het als volgt: Een kerngroep zijn is iets heel anders dan wereldwijde broederschap tot stand
brengen. Enkele regels uit ‘De Mahatma brieven aan A.P. Sinnett’ kunnen hier wellicht licht op werpen. Ten eerste: ‘U bent niet in staat onze
ideeën omtrent de Society als een Universele Broederschap te begrijpen’
(noot 1). De TS als een universele broederschap – een lichaam waarvan
de leden feitelijk een broederschap zijn zonder onderscheid en daarom
universeel, niemand uitsluitend die de TS zal helpen die broederschap te
zijn. Dan kan zij een kern zijn van een broederschap die de gehele mensheid omvat. Als theosofen zullen we positief staan ten opzichte van iedereen, maar onze taak lijkt te liggen in het alomvattend zijn, niemand het
lidmaatschap van de TS weigerend als hij zich wil inzetten voor het vormen van een broederschap. Hetzelfde idee komt naar voren uit de tweede
aanhaling uit De Mahatma Brieven: ‘De Chefs willen dat er een begin
gemaakt wordt met een “Broederschap van de Mensheid”, een echte
Universele Broederschap; een instelling die in de hele wereld bekendheid
zal verwerven en de aandacht zal trekken van de edelste geesten’ (noot
2). Een broederschap, een instelling van mensen van wie de geesteshou10
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ding en capaciteiten en wederzijdse verhoudingen zo opvallend broederlijk zijn, dat de hoogste geesten het noodzakelijkerwijs opmerken en het
wereldwijd bekend wordt. Is het dan niet wenselijk ondubbelzinnig duidelijk te maken wat het lidmaatschap van de TS werkelijk inhoudt?
De woorden ‘het vormen van…’ waarmee de eerste doelstelling begint,
kunnen, zoals de heer Leslie-Smith verder duidelijk maakt, zowel ‘te bestaan als’ als ‘te creëren’ betekenen. De eerste betekenis leidt tot een
staat van inertie, waarin daden repetitief worden; de tweede betekenis
biedt een dynamische hoedanigheid, zowel aan geesteshouding als aan
gedrag, zodat we creatief handelen, altijd spontaan en nieuw, in overeenstemming met de noden van het moment. Onze betrokkenheid bij
het principe van broederschap wordt steeds op de proef gesteld als het
gaat om de moed bij zo’n creatieve aanpak, die weigert zich te laten afschrikken door wat voor obstakel dan ook, of door de grote omvang van
de taak die voor ons ligt. De kracht en vitaliteit van de TS komen voort
uit de levens van de leden; haar invloed op de wereld, haar veranderingsvermogen, haar regeneratieve kracht, hangen alle af van wat wij, haar
leden, voor deze beweging betekenen, en van de wijze waarop wij in de
dagelijkse praktijd de implicaties van de doelstellingen, waarmee we ons
innerlijk verbonden hebben, ten uitvoer brengen.
Door iedereen de volledige vrijheid van denken te bieden die we voor onszelf opeisen, door de verstandige neutraliteit van de TS die uiteenlopende
visies toelaat te waarborgen, kunnen we toch het praktische belang van
de grote ideeën en universele doelstellingen van Wijsheid onderzoeken,
steeds nieuwe inzichten in die principes verwervend als we proberen ze
toe te passen op de problemen van onze tijd. Laten we niet bang zijn om
nieuwe wegen in te slaan, op een nieuwe manier te handelen, een nieuwe
betekenis aan onze woorden te geven; laten we moed putten uit onze
betrokkenheid bij een vereniging waarvan de doelstellingen een volledig
begrijpen omvatten en laten we zo handelen dat iedereen zal weten dat
voor ons, net als voor de ingewijde Broeders (Adept Brothers), de woorden ‘universele broederschap’ geen loze woorden zijn.
Noot 1: brief 28 (chronologisch 11) uit
De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, bladzijde 237
Noot 2: brief 6 (chronologisch 12) uit
De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, bladzijde 27 en 28.
Uit: TheoSophia, het tijdschrift van de TS in Nieuw Zeeland, maart 2015
Vertaling: S.C.

Theosofia - Jaargang 117 - nr. 1 - maart 2016

11

Boek en Periodiek

Boekbespreking
Theosoﬁe - eeuwige wijsheid voor deze tijd
Tijdens een brainstormsessie met een aantal bestuurders van
de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) en het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) over de toekomst van het
theosofisch werk in Nederland werd het belang van een modern
introductieboek benadrukt. De veelvuldige vraag hiernaar door
belangstellenden was lastig te beantwoorden. Dit leidde eerst
tot een zoektocht in het bestaande materiaal, en uiteindelijk tot
dit nieuwe boek, dat op 12 maart 2016 werd gepresenteerd in
de Besant Hall van het ITC in Naarden.

Een nieuw boek nodig?
Bij nader onderzoek van andere inleidende boeken over theosofie, al of niet door de TVN gedurende de laatste honderd jaar
uitgegeven, leek geen hiervan helemaal te voldoen aan de wensen van deze tijd. Taalgebruik, gebondenheid aan een specifieke tijd, strikt persoonlijke visies, of de nadruk op slechts een
beperkt aantal onderwerpen maakte dat geen van deze publicaties een moderne indruk en inleidend overzicht leek te geven.
Veel van de oudere boeken zijn wat stellig geschreven: de lezer
moet maar aannemen dat zo, theosofisch gezien, de werkelijkheid in elkaar zou zitten. Dit leverde bovendien problemen op
met betrekking tot spirituele autoriteit, vooral als visies van elkaar verschilden. De wijze
waarop theosofie nu beleefd en belevendigd
wordt, lijkt anders dan in het verleden. Kortom: een nieuw, eigentijds boek was nodig!
Een kleine werkgroep werd geformeerd
Een aantal leden van de TVN werd uitgenodigd om één of meerdere hoofdstukken te
schrijven, nadat eerst een selectie was gemaakt van de te behandelen onderwerpen.
Andere leden werden gevraagd als leesvader
of -moeder. Het was een waar groepsproces
waarbij de coördinatie bij het samen schrijven van het boek weliswaar soms een uitdaging was, maar heeft bijgedragen tot een
breed gedragen, genuanceerde tekst.
De schrijvers hebben aangegeven anoniem te
willen blijven, omdat het doel van het boek
belangrijker is dan de namen van de auteurs.
Daarom zijn alleen de namen van de verantwoordelijke eindredacteuren vermeld.
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Een nieuwe doelgroep, een nieuwe inhoud
De meeste boeken die de TVN de laatste jaren heeft uitgegeven zijn zeer
diepgaand en gedetailleerd, bedoeld voor de eigen leden, of voor ‘gevorderde’ belangstellenden. Het boek Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze
tijd is geschreven voor de grote groep mensen met een open spirituele
belangstelling. Volgens een rapport van de Wetenschappelijke Raad van
het Regeringsbeleid (WRR) beschouwt 26% van de Nederlandse bevolking
zich als spiritueel ongebonden, met een levensbeschouwing die zich kenmerkt door transcendente, spirituele oriëntatie, die zich niet conformeert
aan doctrines. Deze geëmancipeerde categorie is empathisch ingesteld,
gericht op harmonie met de wereld, en vertrouwt op de eigen intuïtie
(uit: Geloven in het publieke domein, 2006). Daarnaast is dit boek nadrukkelijk ook bedoeld voor mensen mét een spirituele binding die behoefte hebben om hun eigen religie op een dieper niveau te leren kennen.
Inleidingen over thema’s
die relevant zijn voor de eigen spiritualiteit
Het boek beschrijft die aspecten van theosofie die betrekking hebben op
ons eigen spirituele leven, en die ons kunnen helpen om antwoorden te
vinden op de uitdagingen van deze tijd. De hoofdstukken zijn opgedeeld
in compacte alinea’s (met een gedetailleerde inhoudsopgave achterin).
Na kennismaking met enkele fundamenteel theosofische uitgangspunten
volgt uitleg over het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, karma
en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de Mahātmā’s, praktische theosofie, ethische vraagstukken en wetenschap. Het laatste hoofdstuk behandelt wat uniek is aan de werkwijze van
de Theosophical Society Adyar (TS).
Ruimte creëren voor hogere, spirituele intuïtie
De schrijvers willen niet alleen een toegankelijk overzicht geven van
de belangrijkste thema’s van theosofie. Het is wellicht belangrijker dat
concepten zodanig worden aangeboden dat ze ruimte creëren voor de
spirituele intuïtie van de lezer zelf. Ideeën worden dan ook ter overweging voorgelegd. De hoogste autoriteit in de TS is namelijk de spirituele
intuïtie van elke individuele onderzoeker. Juist de grondstellingen uit De
Geheime Leer van H.P. Blavatsky (HPB) lenen zich goed voor deze benadering. Zonder deze basis zou de zoektocht op spiritueel drijfzand gebaseerd zijn. Centraal staat het thema van innerlijke transformatie. Daarnaast wordt hier en daar een beroep gedaan op de logica van de lezer,
en worden oppervlakkige visies gerelativeerd. Of de schrijvers hierin zijn
geslaagd zal de toekomst leren…
Een voorbeeld: de confrontatie met nieuwe ideeën
In dit boek worden mogelijk soms nog onbekende concepten aangereikt,
en vele daarvan kunnen als ongewoon overkomen, tegenovergesteld aan
het traditionele westerse denken dat immers het materiële centraal stelt.
Andere concepten zullen misschien een soort van innerlijke herkenning
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oproepen. In alle gevallen is het van belang om de eigen reactie goed
waar te nemen. Herkenning kan ertoe leiden dat het denken het idee
direct ‘oppakt’, en in feite inpakt, waardoor nader onderzoek op de fijnere bewustzijnsniveaus niet plaatsvindt. Anderzijds kunnen ideeën snel
worden verworpen. Beide reacties zijn gelijkwaardig. Geadviseerd wordt
om nieuwe concepten als het ware op een schaaltje te leggen: geef ze
ruimte, gedurende enige tijd, laat ze een tijdje op de achtergrond meespelen. Geleidelijk komen dan vragen op: is het redelijk, is het heilzaam,
spreekt dit een andere dimensie aan dan het reguliere, dagelijkse denken? Wordt het denken hierdoor vrijgemaakt, of juist beperkt? Het proces
dat hierdoor op gang komt, als de zich ontvouwende bloem van de lotus,
is belangrijker dan het resultaat op zich.
Is dit boek relevant voor leden van de TVN?
Het boek is geschreven als algemene inleiding voor een breder publiek.
Doorgewinterde ‘theosofen’ zullen inhoudelijk in het boek misschien weinig ‘nieuws’ vinden, maar mogelijk wel een andere aanpak die voor een
nieuwe lente, een nieuwe benadering kan zorgen. Verder is dit boek heel
geschikt om aan vrienden en kennissen te geven die zich afvragen wat
theosofie nu eigenlijk inhoudt.
De praktijk van dit boek
Het boek is niet bedoeld om achterelkaar door te lezen. Ieder hoofdstuk
is in feite als inleiding een uitnodiging tot nadere uitdieping en gedachteuitwisseling over het betreffende onderwerp. Dat is ook de bedoeling van
de vragen en opmerkingen ter overweging na sommige hoofdstukken.
Het boek leent zich uitstekend voor een kennismaking met theosofie in
de ‘beginnerscursussen’ van plaatselijke loges en centra van de TVN. De
schrijvers hopen dat dit boek mag leiden tot verwondering, de leermeester van ware wijsheid.
Hieronder volgen samenvattingen van drie hoofdstukken uit dit boek.
Hoofdstuk 8
Tussen sterven en geboorte
De dood bestaat alleen ogenschijnlijk, zoals er ook geen geboorte bestaat. De verandering van ‘zijn’ naar ‘worden’ schijnt geboorte te zijn,
en de terugkeer van ‘worden’ naar de staat van ‘zijn’ schijnt dood te zijn
(Apollonius van Tyana).
Een leven na de dood: is de wens de vader van de gedachte?
Het idee van reïncarnatie kan aansluiten bij een persoonlijke menselijke
behoefte, evenals de wens en de inbeelding in vorige incarnaties een
belangrijk persoon te zijn geweest. Hoeveel ‘Napoleons’ zouden er nu
rondlopen? Zou dat laatste inhouden dat deze personen nu in belangrijkheid achteruit zijn gegaan? Deze voorstellingen hebben echter niets met
spiritualiteit te maken, want de reis van de ziel heeft te maken met inner14
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lijke groei, niet met wereldlijke status. Theosofie onderzoekt het thema
leven en dood vanuit een diepgaande spirituele visie en maakt kritische
kanttekeningen bij oppervlakkige behoeftes.
In het boek volgt een korte beschrijving van het stervensproces en de
fases na de dood, kama loka en devachan.
Wat nemen ‘we’ mee naar devachan?
Dit is afhankelijk van hoe iemand in spiritueel opzicht heeft geleefd. De
monade (ātma-buddhi), eenmaal verrijkt met de pure aspecten van het
denken vanuit de eenheid van leven (buddhi-manas), gaat over naar de
bewustzijnsgebieden die worden aangegeven als ‘devachan’.
In haar Theosofisch Glossarium beschrijft HPB devachan als volgt: Het
‘verblijf van de goden’. Een toestand tussen twee aardse levens, welke
het EGO (ātma-buddhi-manas of de Eengemaakte Drievuldigheid) betreedt na zich van het kāma-rupa afgescheiden te hebben, en nadat de
lagere beginselen op aarde ontbonden zijn.
Als er echter geen bewuste ‘brug is geslagen’ tussen de persoonlijkheid
en de monade, waardoor de monade geen relevante ervaringen heeft
opgedaan, zou men in feite niet spreken van een hernieuwde incarnatie. Na de dood blijft er van de ervaringen van de persoonlijkheid weinig
over. Om een metafoor te gebruiken: de druppel is weer opgegaan in de
oceaan en de oceaan vormt weer een nieuwe druppel, zonder dat er iets
veranderd lijkt. De meningen verschillen of dit laatste regel of uitzondering is. Volgens sommige onderzoekers leiden de meeste mensen een
onbewust, ‘zielloos’ leven, zodat er geen positieve ervaringen worden
meegenomen; andere onderzoekers menen dat er bijna altijd positieve
indrukken zijn om ‘mee te nemen’.
Herinneringen aan vorige levens?
Er wordt wel gezegd dat herinneringen van gebeurtenissen uit vorige
levens op zich niet verdwijnen, omdat alle gebeurtenissen worden opgeslagen in de zogenaamde ‘ākāśa-kroniek’.
Dit heeft op zich niets met het menselijke, sterfelijke brein te maken,
maar met geheel andere bewustzijnsdimensies. Met het huidige ontwikkelingsniveau van de mensheid kunnen we dat echter niet geheel bevatten. Mensen denken soms herinneringen te hebben aan een vorig bestaan
en deze komen vaak heel authentiek over. Er zijn ook herinneringen aan
vorige levens die feitelijk bewezen zijn. Toch moet hier een kritische kanttekening worden gemaakt. Theosofie geeft aan dat na de dood de lagere elementen van bewustzijn nog enige tijd kunnen blijven bestaan als
astrale schil. De hogere beginselen, de monade, gaan echter door naar
devachan.
Herinneringen aan vorige levens kunnen het resultaat zijn van een psychisch contact met ontbindende schillen op het astrale, materiegebonden
niveau, of van contact met het onpersoonlijke ‘ākāśa’, en hoeven niets te
vertellen over zogenaamde ‘eigen’ vorige levens. Misschien moeten we
eigenlijk ook blij zijn dat we ons onze vorige levens, met alle problemen
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en ellende van dien, niet kunnen herinneren; ons huidige leven biedt al
voldoende uitdagingen. Graven in vorige levens bevredigt wellicht even
onze nieuwsgierigheid, maar draagt weinig bij tot een spiritueel leven.
Voorbereiding helpt bij ‘de laatste inwijding’
Het is zinvol om een beeld te hebben van het proces rond de dood. Informatie uit esoterische tradities kan hierbij helpen. De verwachtingen van
de stervende lijken van invloed te zijn op de ervaringen na de dood. We
zouden het stervensproces kunnen vergelijken met een inwijding. Een
inwijding betekent immers een nieuwe fase, met een duidelijker beeld
over de werkingen van de universele wetten. We kunnen dit proces makkelijker maken door het voor te bereiden, door een leven te leiden dat
rekening houdt met veranderingen, door open te staan voor de diepere,
eeuwige aspecten van het menselijk zijn. Meditatie kan ons helpen om
het contact met ons ware innerlijke zelf te verstevigen en de overgang te
vergemakkelijken.
Samenvatting: de grootste reis
Volgens esoterische tradities zijn wij individuele vonken van de ene vlam,
de bron waaruit we komen, en waar we naar terugkeren. De traditie leert
dat, in de periode tussen de levens in, de ziel de essentie uit voorgaande
levenservaringen haalt en die assimileert. Uiteindelijk zal de ziel als een
bewuste entiteit terugkeren naar de grote bron of inwonende geest. Elk
leven op aarde brengt ons dichter bij het einde van de reis, als de individuele ziel zichzelf bevrijd zal hebben van de cycli van geboorte en dood.
Ter overweging
Probeer na te gaan waarom je leven zo is gelopen, of er een reden zou
kunnen zijn voor de omstandigheden waaronder je geboren bent.
Hoofdstuk 12
Praktische theosoﬁe
Theosoﬁe is praktisch in het dagelijks leven
Soms wordt de opmerking gemaakt dat theosofie niet praktisch is, bijvoorbeeld in vergelijking met wat andere spirituele organisaties bieden.
Niets is minder waar.
Het praktische van theosofie is echter niet georganiseerd, bijvoorbeeld in
eigen scholen: dat ligt niet in het karakter van de vereniging. Doel van
de vereniging is dat individuele mensen transformeren door diepere inzichten, als basis voor de verheffing van de mensheid als geheel. Daarbij
is niets zo praktisch als enkele goede concepten. Praktisch werken aan
een ideaal zonder kennis en innerlijk onderzoek kan echter leiden tot
verwarring en zelfs tot het tegenovergestelde van dat ideaal. Theosofie
doet een groot beroep op de innerlijke mens en ziet het dagelijks leven
als leerschool.
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Theosoﬁsch handelen vanuit eigen wijsheid
Theosofisch handelen is handelen vanuit innerlijke wijsheid. Die wijsheid
kan ontstaan vanuit diepe meditatie over de mens en de wereld, en de
relatie daartussen. Het enige richtsnoer voor het handelen is dus gelegen
in het eigen innerlijk. Zo zijn allerlei tradities die in de loop van de tijd in
de TS zijn ontstaan op zichzelf dan ook niet maatgevend. Er zijn bijvoorbeeld veel theosofen die niet roken en niet drinken, en geen vlees of vis
eten, maar dit is alleen zinvol als je innerlijk ook voelt dat dat de juiste
manier van leven is.
De redenen die theosofen daarvoor hebben kunnen uiteenlopen. Voor
velen is de reden om geen vlees te eten het principe van geen schade te
willen doen aan andere wezens. Dit wordt vaak gezien in het verlengde
van het beginsel van universele broederschap.
Theosoﬁe is creatief handelen
Het is niet zo dat we van een ander kunnen beoordelen of hij juist of
‘theosofisch’ handelt, want een kenmerk van wijs handelen is dat het in
elke situatie en op elk moment anders kan zijn. Wijs handelen is dus creatief handelen, onafhankelijk van het verleden, met een bewustzijn dat
geconcentreerd is in het hier en nu. Hieruit volgt ook dat er op zich geen
‘ontheosofische’ handelingen bestaan: alleen wanneer men niet trouw
is aan het eigen innerlijk of, anders gezegd, wanneer men handelt in
tegenspraak met de diepste kern, dan zou dat misschien ontheosofisch
genoemd kunnen worden.
Zelf zoeken naar wat juist is
Mensen die uiterlijke leiding en verantwoordelijkheid op prijs stellen zullen zich misschien niet aangetrokken voelen tot theosofie, want theosofie
vereist in het eigen innerlijk op zoek te gaan naar wat juist is. Een gevolg
daarvan is dat men ook bereid is om de verantwoordelijkheid te nemen
voor het eigen handelen. Kennis die wordt opgelegd op basis van gezag
is van weinig waarde, omdat deze kennis niet zelf is ervaren en verworven, en daarmee iemands eigendom is. Als kennis werkelijk innerlijk is
doorleefd krijgt deze pas duurzame waarde. De kennis ontstijgt dan het
niveau van geloof en wordt tot inzicht of diepere wijsheid.
… met een open, ontvankelijke houding
Het element van ontwikkeling is dus essentieel in theosofie. Zoeken naar
wat juist handelen is, wat ware kennis is, of wat schoonheid is, betekent
zichzelf innerlijk vragen stellen en met een open houding in het leven
staan. Ook in de communicatie met anderen betekent dit een luisterende
houding aannemen en vragen stellen, in plaats van direct te komen met
mogelijke pasklare antwoorden die in het verleden in andere situaties
misschien een geschikte oplossing gaven.
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De drie werkterreinen van de theosoﬁe
Studie is bijna altijd een belangrijk onderdeel van een theosofisch leven,
maar alleen naast twee andere belangrijke werkterreinen, namelijk meditatie en dienst, of dienstbaarheid. Wat betreft studie is het belangrijk om
niet het idee te hebben dat het nodig is om bepaalde boeken te hebben
gelezen. Ook het aantal boeken dat is gelezen zegt niets over de kwaliteit
van het spirituele leven. Een enkel boek of misschien zelfs een enkele zin
kan een bijzonder inzicht voor iemand vertegenwoordigen, en daardoor
veel voor hem betekenen. Zolang er plezier is in het lezen en men zich
er prettig bij voelt, is dat een goede graadmeter om te beslissen of een
studieonderwerp of een specifiek boek geschikt is.
Van studie naar meditatie
Waar studie precies eindigt en meditatie begint hoeft niet altijd duidelijk
te zijn. Meditatie is te definiëren als een toestand van bewustzijn waarin
men de werkelijkheid helder kan waarnemen. Het ontwikkelen en oefenen van deze toestand verloopt in een drietal fasen, namelijk die van
concentratie, contemplatie en meditatie. Concentratie begint met het terugtrekken van de aandacht, de ‘beweging’ van de aandacht te beperken,
of deze te richten op een specifiek object. In het begin is het moeilijk om
de aandacht steeds gericht te houden; dan dwalen we regelmatig af naar
allerlei andere dingen. In de toestand van contemplatie blijft de aandacht vrijwel continu in overpeinzing gericht op het gekozen onderwerp.
In de christelijke mystieke traditie staat contemplatie voor de innerlijke
ervaring van Gods aanwezigheid. Meditatie is een toestand van verhoogd
bewustzijn.
Dienstbaarheid:
het eigen belang is slechts relatief in een groter geheel
Dienst kan gezien worden als het derde terrein waarop theosofie werkt,
en waarin de twee andere werkterreinen, studie en meditatie, tot uiting
kunnen komen. Dienst is handelen met een hoger doel voor ogen, op het
fysiek gebied en via ons fysieke voertuig ten uitvoer gebracht.
Dienst heeft altijd een onzelfzuchtig karakter. Onzelfzuchtigheid of altruisme is één van de belangrijkste kenmerken van een theosofisch leven.
Dat betekent dat men in staat is om de eigen belangen te laten voor wat
ze zijn, in het belang van het welzijn van anderen. Dienstbaarheid als zodanig veroorzaakt geen bevrijding; het kan ook een vlucht zijn. Centraal
staat de onzelfzuchtige motivatie. Dit lijkt makkelijker dan het is, want
als men niet oplet, komen er toch weer aspecten van de persoonlijkheid
die een rol gaan spelen.
Praktisch occultisme; de occultist en de mysticus
Occultisme is een woord dat vaak een negatieve bijklank heeft en in
verband wordt gebracht met toverij of magie. In theosofische literatuur
wordt occultisme beschreven als de wetenschap van de geheimen van de
18
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natuur, fysiek, psychisch, mentaal en spiritueel. De occultist onderzoekt
van nature hoe de mens en de natuur in elkaar zitten. Daarbij speelt niet
alleen feitenkennis een rol, maar vooral een dieper begrip van het grotere
geheel waarin alles gebeurt. Zijn motief is daarbij van groot belang. Dat
bepaalt immers of hij de verworven inzichten voor zijn eigen belang, of
voor dat van anderen zal inzetten. De mysticus is de gevoelsmens die een
overweldigende eenheidservaring heeft meegemaakt.
Allebei hebben ze ervaringen op de ‘theosofische weg’, maar die van de
mysticus hebben in de eerste plaats een gevoelsmatige kant, terwijl die
van de occultist in de eerste plaats denkmatig van aard zijn. Het ene type
is niet minder dan het andere: uiteindelijk vloeien hun paden ineen, om
samen één pad te vormen.
Theosoﬁsche Orde van Dienst
Een bijzondere activiteit binnen de TS is die van de Theosophical Order
of Service (TOS). In een groot aantal landen zijn leden van de vereniging
betrokken bij plaatselijke sociale projecten of zij steunen projecten in
ontwikkelingslanden die ter plaatse door de eigen leden worden begeleid.
Activiteiten betreffen onderwijs (waaronder de adoptie van scholen), genezing, vrede, dierenbescherming, milieu, en hulp bij rampen. Juist de
doelstellingen zijn typisch praktische theosofie:
1. de ellende in de wereld verminderen
2. het zelf vergeten door te werken voor anderen
3. zelfzucht elimineren en vervangen door liefde
4. het hoogste in zichzelf te leven (verlevendigen)
Zie ook: www.international.theoservice.org
Ceremonieel werk
Ten slotte dient nog vermeld te worden dat sommige leden van de TS
hun theosofische concepten praktisch vorm geven in ceremonieel werk.
In de eerste decennia van de vorige eeuw zijn veel nieuwe ceremoniële
organisaties door leden van de TS opgericht, zoals de Vrij Katholieke Kerk
en de Internationale Orde van de Tafelronde, een ceremoniële beweging
voor jongeren vanaf zes jaar. Daarnaast waren veel leden actief in de
gemengde vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’. In de loop van de jaren zijn
de banden tussen deze organisaties losser geworden. De meningen over
ceremonieel werk zijn verdeeld. Ze zouden enerzijds kunnen afleiden van
het essentiële werk van de TS en vervallen tot een vrij onbewust herhaalde folklore. Anderzijds: als ceremoniën met de juiste intentie en meditatieve aandacht worden uitgevoerd, dan kan hier grote positieve energie
van uitgaan.
Ter overweging
Ga eens na welk aspect van spiritueel werk je grootste belangstelling
heeft (studie, meditatie, dienstbaarheid, ceremoniën...).
Welk aspect zou je aan jouw persoonlijke ‘palet’ willen toevoegen?
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Hoofdstuk 15
Wat is speciﬁek voor de Theosophical Society Adyar?
Is de Theosophical Society (TS) nog een relevante organisatie?
De TS is opgericht in 1875, in een tijd van wetenschappelijk materialisme
en geestelijke bekrompenheid. Veel van de ideeën die HPB en anderen
naar voren brachten waren in die tijd controversieel en revolutionair. De
wetenschappelijke en spirituele omgeving is inmiddels drastisch veranderd. De oorspronkelijke functie van de TS als wegbereider van esoterische kennis lijkt grotendeels vervuld: de kennis is algemeen beschikbaar en veel theosofische ideeën zijn nu voor velen deel van hun leven
geworden.
Het werk van de TS is nu meer relevant dan ooit
Nationalisme, materialisme en egoïsme steken de kop op, in onze huidige
onzekere wereld. De enorme hoeveelheid prikkels van computer- en
televisieschermen, dag na dag, leidt vaak tot een verdraaide indruk van
de werkelijkheid. Deze verwarrende omgeving leidt niet alleen tot afgescheidenheid, tot een materialistisch en mechanisch bewustzijn, maar
ook tot verminderde belangstelling en zorg voor de eenheid van alles en
voor de schoonheid van het leven. De TS blijft dus een belangrijke functie
houden in de bewustwording van de mens, en is in haar benadering juist
heel eigentijds.
Wel kennis, geen dogma’s
Binnen de TS is veel esoterische kennis en ervaring, er zijn echter geen
dogma’s die de schijnzekerheid bieden waarnaar mensen soms zoeken in
deze verwarrende tijd. De TS heeft niet de intentie een systeem van kennis uit te dragen, wat te gemakkelijk kan leiden tot een nieuwe zandbank
van gedachtes, een alternatieve ‘godsdienst’. De hoogste autoriteit in de
TS is de spirituele intuïtie van de individuele onderzoeker. Het feit dat de
TS geen concrete of specifieke scholing biedt wordt door buitenstaanders
soms als haar zwakte gezien en maakt haar voor velen minder aantrekkelijk. Is er wel een specifieke theosofische weg? Kennelijk is de manier
waarop doeleinden worden ingevuld bepalend voor het specifieke van een
organisatie.
Het eerste doeleinde van de TS impliceert altruïsme
• vormen van een kern van broederschap …
• vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap
• het onderzoeken van wetten in de natuur en van latente vermogens
van de mens.
Vanuit het perspectief van de eenheid van leven is universele broederschap een feit. Dit legt het accent op de eerste woorden: het vormen van
een kern …
Het werkwoord ‘vormen’ omvat twee aspecten: bewustwording en handeling. Het inzicht dat universele broederschap een feit is kan zich ver20
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diepen door studie, zoals verwoord in het tweede en het derde doeleinde
van de TS. Deze zijn zodoende hulpmiddelen voor het eerste, en geen
op zichzelf staande doeleinden. Die kern van universele broederschap
bestaat uit altruïsten, al dan niet lid van de TS, die trachten het lot van
de mensheid te verbeteren door hun op kennis en inzicht gebaseerde
activiteiten. Leden van de TS trachten deel uit te maken van deze vooruitstrevende groep mensen.
De weg van de TS Adyar
De weg van de TS ligt zodoende primair op het terrein van individuele
bewustwording, gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid, kennis en inzicht.
Die bewustwording heeft betrekking op de eenheid van al het bestaan, en
van de grote rol die de persoonlijkheid speelt in wie we in wezen zijn. De
theosofische weg van de TS Adyar omvat de volgende elementen:
• innerlijke transformatie
• studie, meditatie en dienstbaarheid
• de drie grondstellingen uit De Geheime Leer
• vrijheid van denken en een eigen verantwoordelijkheid.
Innerlijke transformatie:
verbeter het lot van de mensheid, begin met jezelf
Zoals hiervoor is gesteld is de diepere doelstelling van de TS het verheffen van het lot van de mensheid. De mensheid kan alleen haar problemen
oplossen als wij als individu veranderen, door het inzicht dat afgescheidenheid en onze egocentrische levenshouding de fundamentele oorzaken
zijn van al die problemen. De uitdagingen van de persoonlijkheid op de
weg naar een meer geestelijk leven kunnen niet los gezien worden van
de uitdagingen van de mensheid op de weg naar sociale rechtvaardigheid en vrede. Dit vraagt om transformatie, een omkering van ons denken. Afgescheidenheid moet plaats maken voor de bewustwording van de
eenheid van het leven en onze individuele rol daarin. Het betekent ook
voortdurend aandachtig te zijn, alert op de neerwaartse kracht van afgescheidenheid in onszelf. De TS staat ervoor om mensen te stimuleren op
hun spirituele pad.
De drie grondstellingen uit De Geheime Leer
De thema’s die in het boek worden behandeld komen overeen met de
belangrijkste concepten die door veel leden van de TS als uitgangspunten
voor hun spirituele leven worden beschouwd. Daarbij zijn de grondstellingen een belangrijke basis voor de studie (beschreven in hoofdstuk 4
van het boek). Deze verwijzen naar de fundamentele eenheid van het
leven, de samenhang tussen geest en stof als uitdrukking van een eeuwig
beginsel, de wet van periodiciteit op alle bestaansniveaus van de schepping, de pelgrimstocht van alle zielen binnen die schepping, en de wetten
van karma en reïncarnatie. De eenheid van het leven kan door iedereen
ondervonden worden, kan ons helemaal veranderen; en de wereld met
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ons. Ondanks toenemend egoïsme in de wereld om ons heen lijken steeds
meer mensen zich bewust te zijn van het feit dat alles deel uitmaakt van
één groot geheel, in een samenhang.
Eigen verantwoordelijkheid voor het spirituele pad
impliceert vrijheid van denken
De eigen verantwoordelijkheid en vrijheid van denken zijn twee fundamenteel theosofische begrippen, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Geen enkele autoriteit kan dit overnemen. De TS biedt zelfstandig denkende mensen inspirerende concepten aan waar ieder naar eigen inzicht
mee kan werken. De eigen verantwoordelijkheid voor het spirituele pad is
heel essentieel en actueel, en houdt de TS levend.
De TS is een lerende organisatie
Mensen op het pad van persoonlijke transformatie ervaren dat een dergelijk leerproces niet altijd vanzelf gaat. Een organisatie die dit als één van
haar kernwaarden beschouwt maakt zelf ook deel uit van dat leerproces.
De geschiedenis van de TS laat zien dat deze ontdekt, leert en daardoor
verandert. De TS is een lerende organisatie die in de loop van de jaren
heeft laten zien dat de wijze waarop theosofie wordt beleefd kan veranderen, afhankelijk van een zich ontwikkelend inzicht en de tijdgeest.
Ontmoeten en delen van ervaring is belangrijk
Leden van de TS komen bij elkaar om gelijkgezinde mensen te ontmoeten, om spirituele ervaringen te delen en te toetsen, om beter inzicht te
krijgen in de innerlijke kwaliteit van het leven. Daarnaast werkt het gevoel samen op weg te zijn in een internationale organisatie heel inspirerend. Dit leidt vaak tot bijzondere intermenselijke (en vaak internationale) contacten die de meeste mensen in hun dagelijks leven niet ervaren.
Samenvatting en conclusie
De doeleinden van de TS impliceren dat we als mens onlosmakelijk deel
uitmaken van alle complexe aspecten van het universum, in al zijn dimensies, van het meest ‘geestelijke’ tot het meest ‘materiële’, want geest
en stof zijn in feite één. Daar zijn we mede verantwoordelijk voor en dit
betekent dat we kunnen en moeten bijdragen aan oplossingen. De TS
staat voor de enige echt fundamentele oplossing: de transformatie van de
individuele mens, die noodzakelijk is om de mensheid als geheel op een
hoger plan te brengen. Die transformatie van de mens betekent het opgeven van zelfzucht, het offeren van het (lagere) zelf, zodat het dienstbaar
wordt aan het (hogere) zelf. Deze transformatie kan alleen tot stand worden gebracht als ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, zijn eigen
spirituele pad ontdekt, bepaalt en aflegt, zonder de invloed van dogma’s
en autoriteit die slechts een herhaling van oude patronen uit het verleden
veroorzaken. Studie, meditatie en dienstbaarheid zijn de basis voor deze
innerlijke transformatie.

22

Theosofia - Jaargang 117 - nr. 1 - maart 2016

De literatuur levert bruikbare concepten; niet als dogma’s die het denken
beperken, maar als verwijzingen naar de bron van eenheid die achter alle
verschillen ligt. Ze dagen ons uit, creëren ruimte in ons denken en geven
inspiratie, als richtingwijzers op ons pad. Het gedachtegoed van de TS is
volstrekt universeel. Het lezen van boeken alleen is niet voldoende, want
dat kan leiden tot eenzijdige, theoretische, of zelfs verkeerde visies. Toetsing van eigen beelden en een dieper begrip zijn mogelijk door uitwisseling met andere zoekers naar waarheid.
De TS biedt een omgeving waar die uitwisseling plaatsvindt in een sfeer
van spirituele ontvankelijkheid, waar de leden individueel en toch samen
op zoek zijn naar waarheid op het spirituele pad. De TS bestaat over de
hele wereld uit een grote verscheidenheid aan zelfstandig denkende mensen, met een brede en serieuze spirituele belangstelling.
Centraal in de belangstelling van theosofie staat het verlangen om begrip
en broederschap te bevorderen tussen mensen van alle rassen, nationaliteiten, filosofieën en religies. Daarom worden allen, ongeacht hun ras,
geloof, sekse, kaste of huidskleur uitgenodigd om op gelijkwaardige wijze
deel te nemen aan het leven en het werk van de TS. Toewijding aan waarheid, liefde voor alle levende wezens en een leven van daadwerkelijk altruïsme zijn de kenmerken van een ware theosoof. Als je je aangesproken
voelt door één of meerdere van deze punten dan kan de TS een relevante
spirituele omgeving voor je zijn.
Arend Heijbroek
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Witte Lotusdag
Ieder jaar vieren de leden van
onze vereniging ‘Witte Lotusdag’
op 8 mei.
Deze datum herinnert aan de
overgang van mevrouw Blavatsky
naar het licht. Omdat de theosofische traditie eveneens eer
heeft willen bewijzen aan kolonel
Olcott, één van de medeoprichters van de Theosophical Society,
worden zijn naam en zijn werk
verbonden aan deze dag. We
Foto: H.P. Blavatsky en H.S. Olcott
bieden hen bloemen en voorlezingen aan uit De Stem van de Stilte, Het Licht van Azië en de Bhagavad
Gita. Daarna wordt de bijeenkomst (in Frankrijk) gewoontegetrouw afgesloten met het aanbieden van bloemen aan alle deelnemers, leden en
sympathisanten.
Zoals mevrouw Blavatsky haar hele leven heeft gewijd aan het overdragen van een boodschap die in de materialistische wereld aan het einde
van de negentiende eeuw bijna was vergeten, zo heeft kolonel Olcott in
dezelfde tijd dat de organisatie van de Theosophical Society van start
ging, kosten noch moeite gespaard om de boeddhistische stromingen te
verenigingen. Zijn inspanningen hebben tot hun eenwording geleid, gesymboliseerd door de vlag die wij heden kennen (noot redactie: Kolonel
H.S. Olcott schreef in vraag- en antwoordvorm De Boeddhistische Catechismus, UTVN, die overal ter wereld wordt gebruikt).
In de kern van Witte Lotusdag, een feest dat getuigt van onze dankbaarheid jegens de twee stichters, bevinden zich echter ook onze warme
gevoelens die iedereen uitnodigen om deel te hebben aan een kennis die
lange tijd verwaarloosd is en die van onschatbare waarde is. Deze kennis,
eenmaal verworven en geassimileerd, zelfs in zeer geringe mate, vrijwaart de student van het risico op fanatisme en kwezelarij, want zij stelt
zijn geest open voor een omvangrijk begrijpen van het leven en geeft
hem als gevolg daarvan zijn juiste plaats in het universum terug; daardoor maakt zij hem verantwoordelijk, meevoelend en intelligent.
Vaak voelt de student zich teleurgesteld als hij geen resultaat ziet. We
moeten de oorzaak van deze duidelijke inefficiëntie van het onderwijs op
drie niveaus zoeken: (1) een onvoldoende intellectueel begrip, (2) een
gebrek aan overbrenging of uitwisseling tussen het intellect en de lagere
voertuigen, wat leidt tot (3) een tekortschieten in de praktische toepassing. Iedere student kan de situatie bij zichzelf onderzoeken om deze te
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verbeteren. Zonder in de val te lopen van een op resultaat gerichte cultus
kan een leer die niet effectief is namelijk worden vervangen. Hier is integriteit ten opzichte van zichzelf noodzakelijk om niet af te glijden tot een
wispelturigheid die is geënt op onwetendheid en onnadenkendheid.
Mevrouw Blavatsky en kolonel Olcott, ieder een eigen bijdrage leverend,
hebben de mensheid de mogelijkheid geboden om vooruit te komen in
haar evolutie. Toch moet iedere student zijn eigen maaltijd bereiden en
verorberen. Omdat ieder menselijk wezen uniek is kunnen er geen identieke vormen van begrip bestaan (grappig genoeg kan ik niet nalaten
me met plezier de broederlijke woordenwisselingen te herinneren tussen
bepaalde ‘experts’ van De Geheime Leer, die klaarblijkelijk ieder probeerden hun ‘eenvormige theorie’ uiteen te zetten, gebaseerd op hun eigen
bevattingsvermogen.) Zijn alle vormen van begrip dan goed? Zeker, maar
slechts voor korte tijd, want alles evolueert, inclusief het eigen begripsvermogen. We zouden ons erop moeten voorbereiden een bredere en
daardoor juistere blik te hebben. Deze voorbereiding kan iemand alleen
zelf tot stand brengen, om de simpele reden dat het werk plaatsvindt in
zijn bewustzijn. Het is een transformatie van het zelf door het zelf in het
licht van het onderscheidingsvermogen te plaatsen, geïnspireerd door de
wil om zichzelf te perfectioneren. Het is deze handeling van transformatie
die intelligent maakt, want zij trekt haar energie uit de eigenlijke bron
van het Leven. De onschatbare waarde van deze kennis ligt in het feit dat
zij niet alleen het terrein van de wereld -uiterlijk en innerlijk- bestrijkt,
maar ook de kenner van het terrein omsluit. Overigens, de kennis die
theosofie aanbiedt, wordt jnana genoemd, hogere kennis die de student
vroeg of laat brengt tot wijsheid, prajna.
Bron: Trân-Thi-Kim-Diêu (hoofdbestuurslid van de Franse afdeling en
voorzitter van de EFTS, the Europese Federatie van de TS) in Le Lotus
Bleu, mei 2015
Vertaling : S.C.
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Voorbij taal
Ali Ritsema
Ali Ritsema was voorzitter van de
Theosofische Vereniging in Nederland.
Zij is medevertaler van meerdere boeken
voor de UTVN en geeft lezingen in binnenen buitenland.

Als we willen weten wat ‘voorbij taal’ ligt, is het goed om eerst uit te
vinden wat we met ‘taal’ bedoelen. In het woordenboek vinden we dat
‘taal’ het middel is waarvan de mens zich bedient om zijn gevoelens en
gedachten kenbaar te maken, dat ‘taal’ bestaat uit woorden die in één of
meer landen gebruikt worden, dat ‘taal’ een manier van uitdrukken is en
dat ‘taal’ een vermogen van de spraak is.
Het vermogen van de spraak
Volgens De Geheime Leer (GL II, 198) van H.P. Blavatsky (HPB), wordt in
het vierde wortelras de spraak ontwikkeld. Het eerste wortelras, de zonen
van yoga (de ‘Zelf-geborenen’) waren zonder spraak (in onze betekenis
van spraak), omdat ze nog geen denkvermogen hadden op ons gebied.
Het tweede wortelras had een ‘klanktaal’, zangerige klanken die alleen
uit klinkers bestonden. En het derde wortelras ontwikkelde in het begin
een soort taal die slechts een kleine verbetering was van de verschillende
klanken in de natuur. Later, in de tweede helft van het derde wortelras,
na androgyne wezens te zijn geweest, vond de scheiding der geslachten
plaats, werd de voortplanting geslachtelijk en werd de spraak ontwikkeld,
maar zelfs toen was het niet meer dan een poging. Het hele menselijke
ras communiceerde in die tijd met één en dezelfde taal.
De spraak kwam in het vierde wortelras tot ontwikkeling.
Gedachteoverdracht
Voordat de spraak tot ontwikkeling kwam, dus vóór het vierde wortelras,
werd gecommuniceerd door middel van gedachteoverdracht. Hiervoor
zijn ‘gedachten’ nodig, maar het denken was nog slechts heel weinig ontwikkeld in de opkomende stoffelijke mensen op een laag aards gebied.
Hoewel hun stoffelijke lichamen tot de aarde behoorden, waren zij zich
nauwelijks bewust van hun stoffelijke omgeving, terwijl hun monaden op
een hoger gebied bleven. Dit echter met als uitzondering het ras dat de
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‘Zonen van Wil en Yoga’ genoemd wordt, de eersten waarin de ‘Zonen van
Wijsheid’ waren geïncarneerd, ofwel hun vormen waren binnengegaan en
deze worden mãnasa-putra’s genoemd. In hun geval werd de hele essentie van manas onmiddellijk in het zich ontwikkelende menselijke wezen
ingeblazen (geïnfuseerd). Zij werden de arhats en worden de ‘voedingsbron voor de toekomstige menselijke adepten op deze aarde en tijdens
de huidige cyclus’ genoemd.
Manas, het denkvermogen
De mãnasa-putra’s zijn de zonen van het goddelijk denkvermogen; zij
hebben manas volledig ontwikkeld. ‘Putra’ betekent ‘zoon’ en ‘mãnasa’
betekent ‘de uitstroming van het goddelijk denkvermogen oftewel mahat’.
De gemiddelde klasse van de mensheid was niet in staat tot een goede
of volledige respons op deze infusie, omdat slechts een vonk was geprojecteerd en die klasse derhalve slechts in staat was om de eigenschappen
van het lagere denkvermogen op dit aardse gebied te tonen. Om de GL
echter aan te halen, ‘degenen die in hun evolutionaire pogingen slagen,
zullen klaar zijn voor de volledige incarnatie van de mãnasa-putra’s in de
vijfde ronde. Dat betekent dat de mens dan in staat zal zijn alle vermogens van het denkvermogen te gebruiken’.
Opgemerkt wordt in de GL II (199 voetnoot) dat er zonder manas geen
redenerend vermogen is en dat er zonder redenerend vermogen geen
taal of ontwikkeling van taal is.
Taal is echter niet altijd geschikt om spirituele gedachten uit te drukken.
Ook kan door middel van taal de wereld van het esoterisme niet altijd
uitgelegd worden. Meester KH werd hiermee geconfronteerd toen hij aan
de heren Sinnett en Hume gedeelten van het esoterisme trachtte uit te
leggen (The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, Chronological (ML) 111,
Mahatma Brieven (MB) 59): Wellicht zul je ons niet goed begrijpen, dit is
heel wel mogelijk, want onze taal zal altijd min of meer dat van een parabel en een suggestie zijn, als wij verboden terrein betreden; wij hebben
onze eigen en eigenaardige manieren van uitdrukking en wat achter de
woorden schuil gaat is zelfs belangrijker dan dat wat je leest. Maar toch
- PROBEER.
KH wijst erop dat Zij niet openlijk kunnen praten over bepaalde onderwerpen en daarmee ‘verboden terrein betreden’. Een van de redenen
hiervoor is dat er kennis bestaat die verbonden is met krachten die in
handen van mensen die niet waardig bevonden zijn, vernietigend kunnen
en zouden zijn; het gaat om mensen die nog niet de sprong hebben gemaakt van egoïsme naar altruïsme. KH legt dit als volgt uit: De mysteriën
konden en kunnen nooit binnen het bereik van het grote publiek gebracht worden, tenminste niet vóór die langverwachte dag waarop onze
religieuze filosofie universeel is geworden (ML 2, MB 2).
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Esoterische taal
Volgens de GL I (310) kan de wereld van het esoterisme alleen maar uitgedrukt worden in de esoterische taal, die universeel is. Het wordt ook
de ‘mysterietaal’ genoemd en in die mysterietaal is het grote archaïsche
systeem vervat dat uit de prehistorische tijden bekend is als de ‘heilige
wijsheidswetenschap’. Deze wijsheidswetenschap kan in zowel elke oude
als in elke nieuwe religie worden getraceerd. Haar universele taal is de
taal van de hiërofanten (hogepriesters). Deze taal heeft, zo te zeggen,
zeven ‘dialecten’ en elk dialect verwijst naar - en is speciaal toegeëigend
aan één van de zeven mysteriën van de natuur. Elk dialect heeft zijn eigen symboliek. De natuur zou dus ofwel volledig gelezen kunnen worden,
ofwel bezien kunnen worden vanuit één van haar speciale aspecten.
Alle oude documenten werden geschreven in deze universele taal. Alle
woorden van deze universele taal betekenen hetzelfde voor elk mens van
welke nationaliteit dan ook, maar zijn volgens de GL nu alleen begrijpelijk
voor de weinigen.
Het interpreteren van deze dialecten of allegorische geschriften is buitengewoon moeilijk. Om de allegorieën of de symboliek te begrijpen moet de
sleutel gevonden en omgedraaid worden, en er zijn zeven sleutels. Deze
zeven sleutels van de mysterietaal zijn echter altijd in bewaring geweest
bij de hoogste van de ingewijde hiërofanten van de oudheid.
Zeven sleutels
De zeven sleutels (GL I, 325) openen de mysteriën uit het verleden en
van de toekomst, zowel van de zeven grote wortelrassen als van de zeven kalpa’s. Een kalpa is een groot tijdperk van ontwikkeling. Er zijn geen
geschriften die op dit moment de archaïsche leer in z’n geheel bezitten,
want zelfs de Veda’s zijn niet volledig. In elke oude religie vind je slechts
een paar hoofdstukken van de archaïsche oorspronkelijk mysteriën. Alleen het oosters occultisme kan zich er op laten voorstaan in het bezit
te zijn van het gehele geheim, met de zeven sleutels ervan. Om de wijsheidswetenschap te begrijpen moet je de mysterietaal leren.
De symbolische universele taal heeft sleutels die numeriek en geometrisch zijn. De meest voorkomende archaïsche symbolen in het oosterse
esoterisme zijn een cirkel, een punt, een driehoek, een vlak, een kubus,
een vijfhoek, een zeshoek en vlakke figuren met verschillende zijden en
hoeken.
Senzar
De naam voor de geheime/heilige taal, ofwel de ‘mysterietaal’ van de
adepten over de hele wereld is ‘Senzar’. Deze mysterietaal wordt nog
steeds bewaard in enkele broederschappen, zo wordt verteld. Senzar
heeft een eigen alfabet, maar kan op verschillende manieren geschreven
worden in codes die meer lijken op ideografen (karakters die een idee
symboliseren, zoals Chinese karakters) dan op lettergrepen, plus het gebruik van getallen en kleuren.
In een artikel over Symboliek en Ideografen (GL I, 307) wordt gesteld:
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Toch is zelfs een parabel een gesproken symbool: een fictie of een fabel,
zoals sommigen denken; een allegorische voorstelling, zeggen wij, van
levenswerkelijkheden, gebeurtenissen en feiten. En evenals er altijd uit
elke parabel een moraal wordt getrokken omdat die moraal een werkelijke waarheid en een feit is in het menselijk leven, evenzo werd een historische werkelijke gebeurtenis afgeleid - door hen die goed ingevoerd
waren in de priesterlijke wetenschappen - met behulp van bepaalde
emblemen en symbolen opgetekend in de oude tempelarchieven. De
religieuze en esoterische geschiedenis van elk volk werd vastgelegd in
symbolen; zij werd nooit letterlijk in woorden weergegeven. Alle gedachten en emoties, alles wat geleerd werd en alle kennis die onthuld en
verworven werd van de vroegere rassen, werden in allegorie en parabel
door beeldspraak uitgedrukt. Waarom? Omdat het gesproken woord een
vermogen bezit dat de moderne ‘wijzen’ niet alleen niet kennen, maar
zelfs niet vermoeden en waarin zij natuurlijk niet geloven.
Het vermogen van gesproken woorden
Collected Writings (CW XII, 534-5): De esoterische wetenschap leert dat
elke klank in de zichtbare wereld (NB dit betekent ook alle gesproken
woorden!) de ermee corresponderende klank in de onzichtbare gebieden
oproept en een of andere kracht in de occulte kant van de natuur tot actie aanzet. Sterker nog, elke klank correspondeert met een kleur en een
getal (een spirituele, psychische of fysieke potentie) en met een gevoelswaarneming op een of ander gebied. Deze vinden allemaal een weerklank
in elke van de tot zover ontwikkelde elementen en zelfs op het aardse
gebied, in de Levens die rondzwerven in de aardse sfeer, die hen aldus
aanzetten tot actie.
Klank en ritme zijn vibraties in de lucht en maken de corresponderende krachten wakker; een samengaan met deze krachten kan goede of
slechte resultaten voortbrengen. Het werd geen bestudeerder ooit toegestaan geschiedkundige, godsdienstige of werkelijke gebeurtenissen in
ondubbelzinnige woorden te verhalen, opdat de bij de gebeurtenissen
betrokken machten niet opnieuw aangetrokken zouden worden. Dergelijke gebeurtenissen werden slechts gedurende de inwijding verhaald en
iedere leerling moest die in overeenkomstige symbolen optekenen, welke
hij aan zijn eigen denkvermogen moest ontlenen en welke later door zijn
Meester onderzocht werden, vóórdat zij tenslotte werden aangenomen
(GL I, 307).
Trillingen
Het occulte belang van het vermogen van klank en ritme wordt ook genoemd in een artikel in CW VI, 89-90, My Final Word, waar HPB het heeft
over de wederzijdse relatie tussen de heilige klank en de ether van de
ruimte. Zij geeft het voorbeeld van ‘een brahmaan die zekere mantra’s
(incantaties, bezweringen) tegen een schorpioenen- of slangenbeet reciteert en die de mantra’s zingt volgens de methode en intonatie zoals
voorgeschreven in de Yayur-veda’ en gesteld wordt dat dit ‘de patiënt
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zeker zou genezen – een feit’, zegt HPB, ‘waarvan wij vele malen getuige
waren’.
Zoals ieder atoom in elk voorwerp van de natuur, al of niet belevendigd,
zijn eigen grondtoon heeft, zijn eigen klank voortbrengt en zijn eigen
kleur en getal heeft, zo is elk mens, elke bloem, elke boom en elk hemellichaam een spel en samenspel van harde of zachte klanken, die samensmelten in een prachtige symfonie … Zowel klank als kleur zijn trillingen,
frequenties. Elk levend organisme brengt harmonie aan klanken voort,
als de emoties, gedachten en gevoelens uit een hoger gebied afkomstig
zijn, en vreselijke wanklanken als deze gekenmerkt worden door haat en
andere lage hartstochten.
In een artikel over Occulte Vibraties (CW X, 265-6) vraagt W.Q. Judge
(WQJ) aan HPB wat het verschil is tussen de vibraties van gewone mensen en van een adept.
HPB antwoordt: In het algemeen kun je mensen vergelijken met evenveel
sleutels op de piano, ieder heeft zijn eigen klank en de combinatie ervan
brengt andere klanken voort in eindeloze gevarieerdheid …
WQJ: Dit gaat in het algemeen op voor de natuur. Verklaart dit het verschil tussen de adept en gewone mensen?
HPB: Ja, het verschil is dat een adept vergeleken kan worden met die ene
sleutel die alle sleutels in zich heeft in de grote harmonie van de natuur.
Hij heeft de synthese van alle sleutels in zijn gedachten, terwijl de gewone mens steeds dezelfde sleutel als basis gebruikt en alleen maar handelt
en denkt in één of meer variaties van deze grote sleutel, terwijl hij met
zijn brein slechts een paar akkoorden voortbrengt uit de algeheel grote
mogelijke harmonie.
WQJ: Heeft dit iets te doen met het feit dat een leerling de stem van zijn
meester kan horen door de astrale ruimten, terwijl een gewoon mens de
adepten niet kan horen en er niet mee kan communiceren?
HPB: Dit komt omdat het brein van een chela [leerling] door training is
afgestemd op het brein van de meester. Zijn vibraties komen overeen met
die van de adept. Het brein dat niet is getraind, is niet zo afgestemd. Het
brein van de chela is dus abnormaal, als we er vanuit het standpunt van
het gewone leven naar kijken, terwijl dat van de gewone mens normaal
is voor wereldse doeleinden.
WQJ: Heeft de adept zijn vibraties dan verhoogd om ze gelijk te hebben
aan die van de natuur in z’n geheel?
HPB: Ja, de hoogste adepten, maar er zijn andere adepten, die, terwijl ze
ver op alle mensen voorlopen, nog steeds niet in staat zijn op zo’n hoogte
te vibreren.
					
Een voorbeeld van zo’n synchronisatie van vibraties kan worden gevonden in één van de Mahatma Brieven (ML 139, MB 140) waar HPB uitlegt
hoe slecht haar Engels is. Voor ‘Master’ maakte het echter geen verschil
of haar Engels goed of slecht was, daar hij het niet spreekt maar elk
woord dat ik zeg uit mijn gedachten begrijpt; en ik ben in staat Hem te
begrijpen – hoe, zou ik niet kunnen zeggen of verklaren, al sloeg men mij
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dood, maar ik kan het. En ze vervolgt: Ik liet hem enkele zinnen zien
die ik in het Senzar in de kamer van zijn zuster aan het bestuderen was,
en vroeg hem mij te zeggen of ik ze goed had vertaald - en gaf hem een
velletje papier waarop deze zinnen in het Engels waren geschreven. Hij
las ze, corrigeerde de vertaling, las ze nog eens over en zei: ‘Uw Engels
wordt al beter - probeer zelfs het weinige dat ik ervan weet uit mijn hoofd
te halen’. En hij legde zijn hand op mijn voorhoofd in de streek van het
geheugen en drukte erop met zijn vingers (en ik voelde er zelfs dezelfde
lichte pijn in als toen en dezelfde koude huivering die mij had bevangen)
en sindsdien deed Hij dit dagelijks met mijn hoofd, ongeveer twee maanden lang.
Visioenen
HPB legt uit dat het gehele systeem van evolutie, de wetten van het
zijn, de mysteries van leven en dood, de werkingen van karma, en al
het andere dat ze wist, haar geleerd was in visioenen, in beelden die getoond werden aan haar innerlijk oog. Ze zegt: Geen woord werd tot me
gesproken op de gewone manier behalve, misschien, ter bevestiging van
wat er aldus aan me gegeven werd – niets werd me op schriftelijke wijze
geleerd. En kennis, zegt zij, aldus verkregen is zo helder, zo overtuigend,
maakt zo’n onuitwisbare indruk op het denkvermogen dat alle bronnen
van informatie, alle andere methoden van leren, waarmee wij bekend
zijn, in vergelijking hiermee in het niets verschrompelen.
Zoals in het begin al werd aangegeven is ‘taal niet altijd adequaat om
spirituele gedachten uit te drukken’. In de bovenstaande voorbeelden lijkt
het of we te maken hebben met een manier van kennis overdracht die
‘voorbij taal’ ligt. Toch gaat het steeds om vibraties, klanken, woorden.
Er wordt ons geleerd dat het door het ‘Woord’ is - klank - waardoor alle
dingen gemaakt worden of, zoals de Pistis Sophia het uitdrukt (CW XIII,
53): de Klank van de Stem gaf aan alle dingen Vorm.
Klank
Van klank wordt gezegd dat hij het karakteristiek is van Ãkãsa (GL I,
Stanza VI, 205); deze wordt het substratum van het universele Ãkãsa
genoemd, de ene eigenschap van Ãkãsa. Ãkãsa wordt de subtiele, bovenzinnelijke, spirituele essentie genoemd die alle ruimte doordringt: de
oersubstantie (Theosophical Glossary).
Elke klank heeft het bijbehorende effect door het hele universum heen.
Om HPB aan te halen: ‘Klank kan geen einde hebben’ en toen ze met een
potlood op een tafel tikte, merkte ze op: ‘Op dit ogenblik heeft dit zijn
effect in het hele universum’. Maar het is niet alleen het tikken met een
potlood dat z’n effect heeft in het hele universum. Alle klanken, elk gesproken woord, alles wat we zeggen, heeft zijn effect in het hele universum met goede of slechte resultaten als gevolg. Ãkãsa, dat de hele ruimte doordringt, staat aan de wortel van de manifestatie van alle klanken.
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Als we dit relateren aan wat HPB zei over het verkrijgen van kennis,
kunnen we ons afvragen wat dit voor ons betekent. Hoe kunnen wij die
kennis verkrijgen die in visioenen aan het innerlijk oog getoond wordt en
die zo helder, zo overtuigend, zo onuitwisbaar is, dat alle andere bronnen
van informatie, elke andere methode van leren daarbij vergeleken in het
niets verschrompelt?
Ãkãsa en ons brein
In The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky wordt gezegd dat er
tijdens het leven zeven lege holten in ons brein zijn die gevuld zijn met
Ãkãsa, en dat het in deze holten is dat visioenen moeten worden weerspiegeld om in het geheugen te kunnen blijven; elke holte met haar eigen
kleur, al naar gelang de staat van bewustzijn waarin we ons bevinden.
Hoe kunnen we dan de visioenen in de zeven holten, gevuld met Ãkãsa,
weerspiegeld krijgen zodat zij in ons geheugen blijven? De Stem van de
Stilte van H.P. Blavatsky (SvdS) helpt ons als er gesproken wordt over de
mystieke klanken van de Ãkãsische hoogten (nr. 81), die gehoord kunnen
worden door de yogi of de asceet in het beginstadium van zijn meditatie:
Voordat u een voet zet op de bovenste sport van de ladder, de ladder
van mystieke klanken, moet u de stem van uw innerlijke GOD [het Hoger
Zelf] op zeven wijzen horen (nr. 41). Zes van de zeven hebben betrekking
op de zeven beginselen maar De zevende (Ãtma) verzwelgt alle andere
klanken. Zij sterven weg en worden dan niet meer gehoord (nr. 49). Volgens het Glossarium van De Stem van de Stilte betekent dit dat de persoonlijkheid is vernietigd en de innerlijke individualiteit is opgenomen in
het Zevende oftewel de Geest en zich daarin verliest: …dan is de leerling
opgegaan in het ENE, wordt dat ENE en leeft daarin (nr. 50).
Dhãranã
Er is nog een andere benadering die interessant is en gerelateerd is aan
het allereerste advies dat in de Stem van de Stilte (nr. 2) wordt gegeven:
Hij die de stem van Nãda, ‘het Geluidloze Geluid’, zou willen horen en
begrijpen, moet leren wat de aard van Dhãranã is.
Nãda, de ‘Geluidloze Stem’ of de ‘Stem van de Stilte’ zou misschien letterlijk de ‘Stem in het Spirituele Geluid’ moeten zijn, omdat Nãda in het
Sanskriet het equivalent van de Senzar term is (Glossarium I, 2). In het
Engels staat er ‘sound’, wat zowel ‘klank’ als ‘geluid’ betekent.
Omdat klank de uitdrukking is van gedachte, kunnen we stellen dat ‘spirituele klank’ gerelateerd is aan ‘spirituele gedachte’. Omdat we gezien
hebben dat taal niet in staat is om spirituele gedachten uit te drukken,
moeten we ‘voorbij taal’ gaan en meer uitvinden over de ‘Stem in het
Spirituele Geluid’.
Dhãranã is de intense en perfecte concentratie van het denkvermogen op
een innerlijk object, vergezeld door een absolute abstractie van alles dat
behoort tot het uiterlijke universum, oftewel de wereld van de zintuigen.
Het wordt als volgt uitgelegd: ‘Als de leerling in staat is zijn denken vrij
te houden van alle uiterlijke objecten, dan is hij in Dhãranã’. Maar hoe
32

Theosofia - Jaargang 117 - nr. 1 - maart 2016

perfect en intens de concentratie ook is, het is niet genoeg want, voordat
de ziel in staat is om te begrijpen en zich zou kunnen herinneren – naar
mijn mening het begrijpen en zich herinneren van de weerspiegelde visioenen in de holten van ons brein – ‘moet de ziel één worden met de “Stille
Spreker”, zoals de vorm waarnaar de klei gemodelleerd wordt eerst één
was met het denken van de pottenbakker.’ Als we inderdaad tot begrijpen
willen komen en het ons willen kunnen herinneren, moeten we nog meer
ontdekken. Dhãranã is in het occulte systeem het zesde stadium van ontwikkeling, en nog niet het zevende, het meest spirituele.
Dhyãna
Dhyãna is de laatste trap op deze aarde, tenzij men ten volle een
MAHATMA wordt (SvdS, noot 41). Dhyãna betekent letterlijk ‘contemplatie’. Het is één van de zes pãramitã’s [deugden] van perfectie. Uitgelegd
wordt dat in de staat van Dhyãna, spiritueel gezien, nog bewustzijn is van
het Zelf en van de werkingen van de hogere beginselen, en dat Dhyãna de
voorbode is van Samãdhi. Wat wordt dan bedoeld met Samãdhi?
Samãdhi
Samãdhi is de staat van feilloos waarnemen: hier wordt ons waarnemen
niet meer verstoord. Volgens de Theosophical Glossary staat Samãdhi
voor ‘zelfbeheersing’. Degene die dit vermogen beheerst, is in staat absolute beheersing uit te oefenen over al zijn fysieke en mentale vermogens. Samãdhi is de toestand waarin de asceet het bewustzijn van elke
individualiteit verliest, die van hemzelf inbegrepen. Hij wordt – het AL
(SvdS, noot 42). De leerling is opgehouden het vele te horen, is uitgestegen boven de mystieke klanken van de Ãkãsische hoogten, heeft de staat
van feilloos waarnemen verworven: de innerlijke klank heeft de uiterlijke
vernietigd.
De Stem van de Stilte:
98. En nu, rust onder de Bodhi-boom die de volmaaktheid is van alle
kennis, want weet, u bent de Meester van Samãdhi – de staat van
feilloos waarnemen.
99. Zie! U bent het licht geworden, u bent de klank geworden, u bent uw
Meester en uw God. U bent UZELF het doel van uw zoektocht: de ononderbroken STEM die eeuwigheden doorklinkt, vrij van verandering,
vrij van zonde, de zeven klanken in één.
Die STEM is de STEM van de STILTE: voorbij elke taal…
Dit artikel is eerder gepubliceerd in The Theosophist, november 2008,
onder de titel Beyond Language.
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DE NIEUWE TIEN GEBODEN - Gedragsregels voor de moderne tijd
Door Thomas A Moore (2014), National Lodge USA. Aangepast en uitgebreid naar De Zeven Hemelse
Deugden & Zeven Dodelijke Zonden van Paus Gregorius I (540-604), die op zijn beurt geïnspireerd
was door de Psychomachia (De Strijd der Zielen) van Aurelius Clemens Prudentius (348-405).

Vertaling: S.C.

DEUGDEN

UITLEG

ZONDEN

1. WAARDIGHEID
(KUISHEID)

gezond moreel gedrag; zuiverheid van
gedachten en motivatie;
de aandacht gericht op zelfverbetering
door ontwikkeling, zelfbewustzijn;
zelftransformatie;
eerbaarheid en eerlijkheid in relaties;
geoorloofde, passende seks, geen strikte
onthouding;
vermijden van afleiding van het doel,
want wellust betekent de focus op
zelfverbetering en ontwikkeling
kwijtraken.

DWANGMATIGE
BEGEERTE

2. MATIGHEID

zelfcontrole; matigheid in alles;
soberheid; niet meer verlangen dan
je werkelijk nodig hebt; gulzigheid is
excessief genot, kieskeurigheid,
overvloedige of dure eisen,
teveel eten, boulimie, anorexia.

GULZIGHEID

3. NAASTENLIEFDE
(ALTRUÏSME)

verstandige en gepaste vrijgevigheid;
adeldom, noblesse, in gedachten en
daden; hulp aan armen en aan hen die
misbruikt worden en niet in staat zijn
zichzelf te helpen.

HEBZUCHT

4. VLIJT

vurige ijver; voorzichtigheid;
duidelijke ethiek in het werk;
juiste tijdsbesteding;
luiheid, slordigheid of achteloze
activiteit vermijden.

LUIHEID

5. GEDULD

verdraagzaamheid;
uithoudingsvermogen door matiging;
vreedzame conflictoplossing;
barmhartigheid; vergevingsgezindheid;
niet de eigen tekortkomingen projecteren
op anderen; vrede vinden in jezelf;
zelfverantwoordelijkheid voor de eigen
geestesgesteldheid en maatschappelijke
positie

TOORN, WOEDE
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DEUGDEN

UITLEG

ZONDEN

mededogen; vriendschap;
medeleven zonder vooroordeel;
innerlijke vrede en tevredenheid;
afgunst was oorspronkelijk droefenis
of wanhoop, want deze gemoedstoestanden worden gezien als de oorsprong van afgunst.

AFGUNST

7. NEDERIGHEID

bescheidenheid; onbaatzuchtigheid;
respect en vertrouwen bieden waar
dat nodig is; niet het eigen zelf of de
eigen prestaties ophemelen.
Trots werd als de grootste zonde
beschouwd omdat zij de betrokkene
verblindt om de andere zonden te
zien en omdat het de eigen
belangrijkheid opblaast.

TROTS

8. GERECHTIGHEID

eerlijkheid; rechtvaardigheid;
betrouwbaarheid; billijkheid;
onpartijdigheid; een speciale boodschap voor bestuurlijke overheden.

CORRUPTIE

9. ZUIVERHEID
GEZONDHEID

zuiverheid en hygiëne, voor zover
de uiterlijke omstandigheden dit mogelijk maken, van zichzelf, de omgeving en de woonplaats;
andermans ruimte niet bevuilen;
net en proper zijn, ordentelijk en
gezond leven en eten; gifstoffen,
slechte chemicaliën en verontreinigende stoffen vermijden in voedsel
en in de persoonlijke omgeving.

VERVUILING

milieubewustzijn;
behoud van grondstoffen door
hergebruik, recycling;
weerstand bieden tegen moedwillig
doden van dieren;
vriendelijkheid tegenover de wezens
op aarde; weerstand bieden tegen
moedwillige, gevoelloze of verspillende verwoesting of vervuiling van het
milieu.

DESTRUCTIEF
HANDELEN

6. VRIENDELIJKHEID
(GELUK)

INNERLIJKE
ZUIVERHEID

10. VERBONDENHEID
MET DE AARDE
MENSELIJKHEID
HEILZAAM
HANDELEN
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JALOEZIE
(DROEFENIS
WANHOOP)

ONHYGIËNISCHE,
ONGEZONDE
OMSTANDIGHEDEN

ACHTELOOSHEID
WREEDHEID
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De regenererende kracht
van Wijsheid
Femmie Liezenga
Femmie Liezenga is corresponderend
secretaris van de Esoterische School
van Theosofie.
Op 28 december 2013 gaf ze deze lezing
op de internationale conventie van de
Theosophical Society Adyar (TS).

N.Sri Ram zegt in An Approach to Reality, hoofdstuk XII, bladzijde 198:
Wat is Wijsheid? Wat is de Wijsheid?
Wijsheid is een kenmerk of eigenschap van het zuivere beschouwende ik
en is aanwezig in de wijze waarop dat ziet en antwoordt.
Wijsheid verandert voortdurend, niet een verandering in haar inwezen
dat zuivere potentie is, maar in haar handelen, vanwege de oneindige
plooibaarheid en het onuitputtelijke initiatief ervan. We zouden dit ook
wijsheid of kennis van het Ene Zelf kunnen noemen.
Laten we het vandaag hebben over levende Wijsheid, over innerlijke afstemming; en niet over allerlei theorieën. Want er moet een verbinding,
een connectie zijn tussen de leringen die we in de Theosophical Society
Adyar (TS) bestuderen en het leven dat we leven.
Hoe leven we ons leven? Wat is de kwaliteit van onze relaties? Alles in het
leven staat in relatie met elkaar en het is voor ons allemaal heel moeilijk
om dit echt, werkelijk te zien. Op het moment waarop we onze medemens ontmoeten kan al onze kennis heel schraal blijken te zijn! Misschien
is de connectie tussen al onze kennis en ons dagelijkse leven er helemaal
niet! Zijn we ons daarvan bewust?
Heeft het enige betekenis voor ons wat de ingewijde Paulus zei: Weet je
niet dat je de tempel Gods bent en dat de goddelijke geest in je woont?
Een waarachtig, wijs leven leiden zit ‘m niet altijd in grootse daden. Iemand die heel eenvoudig is en die gewoon het werk dat in zijn dagelijks
leven tot hem komt met een liefdevol hart doet, verricht misschien meer
goede daden dan iemand die heel getalenteerd is maar alles doet zonder
een werkelijk hart voor anderen. Het hangt allemaal af van het motief dat
we hebben. In ons dagelijks leven kan wijsheid een levende, regenere36
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rende kracht of waarheid zijn: een eenvoudige, wijze persoon benadert
iedereen gelijk alhoewel niet op dezelfde manier. Het zou kunnen zijn dat
Nelson Mandela zo iemand was….
Zo iemand is werkelijk geïnteresseerd in de mensen die hij ontmoet, en
ook in het kleine kind. Hij geeft aan allen een luisterend oor en ziet in ieder een zaadje of knopje dat wacht om een wonderlijke, prachtige bloem
te worden.
Zijn we ons ervan bewust hoe we elkaar benaderen? Ontmoeten we elkaar werkelijk? Of is er altijd een gevoel van afgescheidenheid; altijd het
‘ik’ en het ‘jij’? Wat is de aard van een werkelijke ontmoeting, van echte
communicatie? Het is duidelijk dat er geen ware ontmoeting is wanneer
het ‘ik’ er tussen staat! Kan het ‘ik’ worden vergeten ten behoeve van een
werkelijke relatie?
Theoretisch weten we allemaal een heleboel, maar in ons dagelijks leven,
in de dagelijkse praktijk, zouden we weleens heel pover kunnen zijn en
gebrek tonen aan waarachtig begrijpen, en helemaal niet wijs handelen.
Kan er een verandering in de wereld plaats vinden? Waar moeten we dan
beginnen? Is het niet gewoon hier?
Hier: we zouden kunnen gaan onderzoeken en ons afvragen: ‘Wat is mijn
motief? Ben ik ambitieus? Kijk ik neer op anderen die naar mijn mening
minder getalenteerd zijn dan ik ben? Of voel ik me minder dan iemand
die de leiding in een bepaald werk heeft gekregen; ben ik soms jaloers?’
Je kunt op al deze vragen geen onmiddellijk antwoord geven, maar de
antwoorden zullen zich ontvouwen in ons dagelijks leven wanneer we
heel zorgvuldig gadeslaan wat er in onze ‘mind’ omgaat, zonder daarbij
enige keuze te maken; zonder te rechtvaardigen of te veroordelen wat we
in onszelf gadeslaan.
Waarlijk, werkelijk in relatie staan betekent vóór alles geen beelden te
hebben, geen conclusies te hebben: niet aangaande de ander noch aangaande onszelf, en evenmin aangaande de toekomst. Is dit voor ons allemaal niet heel moeilijk? Is het ‘niet hebben van beelden’ waar voor mij,
of is het slechts een idee?
Het hebben van beelden blokkeert de levende energie. Op dat moment
is er geen sprake van een levend proces, ik sta helemaal niet in relatie.
Het is dood en daarom is er totaal geen sprake van een ontmoeting! Het
betekent dat er gebrek aan wijsheid is.
Wij menselijke wezens denken dat we heel knap zijn, omdat we naar de
maan kunnen gaan, er zijn zelfs vergevorderde plannen om naar Mars
te gaan en daar voor altijd te blijven (!) en we hebben ruimteschepen
gezonden voorbij de zogenaamde grens van ons zogenaamde bekende
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Universum.
Maar in ons dagelijkse leven handelen we nog steeds heel stupide, heel
dom. We bestrijden elkaar als landen; we voeren oorlogen; we doden
elkaar met geweren waarvan de reikwijdte en kracht buitenproportioneel
zijn.
Ik veronderstel dat leden van de TS geen wapens hebben, maar het zou
wel eens zo kunnen zijn dat we elkaar doden met woorden, met gedachten, door ons gedrag of door elkaar te negeren. Aan de buitenkant lijken
we heel beschaafd te zijn, misschien gedragen we ons wel heel beleefd,
we lijken misschien heel nederig. Maar zijn we dat ook als niemand kijkt?
Dit alles is heel dom en kinderachtig. Kunnen we dit ooit stoppen? Laten
we beginnen met dat wat zich direct voor onze neus bevindt: ons bewust
te zijn van de manier waarop we praten, de woorden die we gebruiken
en de toon in onze stem, onze gebaren, en de manier waarop we onze
dagelijkse taken verrichten.
Het leven verandert voortdurend, en ons wordt verteld dat we in het hier
en nu moeten leven, nooit, nooit met enig beeld. Licht op het Pad door
Mabel Collins gaat hierin zelfs verder en zegt: leef noch in het heden,
noch in de toekomst, maar in het eeuwige.
Betekent dit niet open, ontvankelijk en kwetsbaar ten opzichte van iedereen en alles te zijn; niet bang te zijn, maar zich toe te vertrouwen aan
het LEVEN?
Als we zó leven zijn alle zintuigen, is ons gehele innerlijke en uiterlijke
wezen alert, open, ontvankelijk; en onze altijd kletsende mind wordt tot
stilte gebracht. Het betekent voelen, gevoelig zijn, totaal luisteren: alsof
al onze zintuigen slechts één zintuig zijn.
Misschien bedoelde J. Krishnamurti dit toen hij over de kunst van het luisteren sprak. Hij noemde deze kunst de grootste van alle.
We zouden onszelf kunnen afvragen: ‘Luister ik wel ooit? Vertrouw ik mijzelf toe aan dat grote en mysterieuze iets dat LEVEN wordt genoemd? Of
zit ik opgesloten in mijn eigen kleine cocon; zelfs niet eens bewust van
het feit dat ik mezelf heb opgesloten?’
We zouden prachtige dingen kunnen zeggen zoals ‘alles omvattend in EEN
ZIJN’ en zoals ‘Heel het leven is EEN’, maar is dit dan ook waar voor ons,
of is het gewoonweg de herhaling van prachtige woorden?
Laten we gewoon beginnen waar we nu zijn: me bewust te zijn of ik een
echte moeder ben, een echte vader; me bewust te zijn of ik niet alleen
maar op mijn werk of naar mijn baas toe aardig ben, maar ook thuis
naar mijn partner, mijn kinderen; gade te slaan of ik mijn kinderen verwaarloos of verwen. Sta ik in juiste relatie met hen? Realiseer ik me dat
mijn partner, mijn baas, mijn buurman/vrouw, mijn kleine kind diep van
38
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binnen een wonder is? Ben ik me ervan bewust dat wij allemaal een schat
met ons meedragen? Misschien realiseer ik me wel voor de eerste keer
dat deze schat in het hele proces van LEVEN, van vele levens, erop wacht
om binnenin tot bloei te komen, een oneindig bloeien!....
Als ik, al was het maar voor een heel klein ogenblikje, bewust word van
dat mysterie dat in ieder van ons verborgen ligt, verandert dit dan niet
mijn hele houding? En verandert dit dan niet de hele wereld…?
We hebben ieder moment de gelegenheid om met diepe interesse ons
bewust te worden van dat wat diep in ieder van ons verborgen ligt, van
dat wat een enorme potentie in zich draagt en zich ontvouwt en bloeit
in al zijn luister, in al zijn glorie, als we de barrières wegnemen. Zich af
te stemmen op dit mysterie zou de poorten kunnen openen naar andere
dimensies, boven al het verstandelijke begrijpen; het zou de deur kunnen
openen naar intelligentie. Misschien beginnen wij er nog maar net mee
om bewust te zijn. In het hele menselijke gebied zijn echter de grootheden die we Mahatma’s of Meesters noemen zich de hele tijd totaal bewust dat de Mensheid deel is van één grootse schepping, een ongedeeld
geheel.
Ons bewust te worden van een mysterie zou ons het gevoel kunnen geven
van een zich in ons uitbreidend bewustzijn. Als dat het geval is, vervult
ons dit met grote vreugde en geeft een gevoel van iets heel wonderlijks
dat we met ons verstand niet kunnen begrijpen of vatten, maar dat een
heel grootse belofte in zich draagt. We zouden ermee kunnen beginnen
over het Universum buiten ons te peinzen, over zijn uitgestrektheid, zijn
grootsheid en zijn eindeloosheid; dan te peinzen over het universum binnenin ons, het universum dat we nog lang niet in al zijn glorie kennen.
Door dit te overpeinzen zouden we ons kunnen afvragen of het universum
buiten ons gelijk is aan het universum binnenin ons. Misschien worden
we ons bewust dat we deel zijn van één grote creatie, een ongedeeld geheel. Dit vervult ons misschien met diepe verwondering en eerbied. Het
geeft ons misschien het gevoel dat we op iets komen dat we niet kunnen
vatten noch begrijpen. In De Geheime Leer wordt gezegd dat zelfs de
Dhyan Chohans daarvoor in diepe eerbied buigen. Misschien willen we het
benoemen en geven het namen zoals ‘God’, ‘ingrond’, ‘Parabrahman’, of
wat dan ook, maar al deze woorden geven niet DAT aan, DAT wat we niet
kunnen benoemen, noch met onze mind kunnen bereiken of aanraken….
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Agenda Internationaal

Agenda Nederland - vervolg

Maart 2016

Juni 2016

9

Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (5/8)
email: ts-belgium@skynet.be

April 2016
13

15-19

Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (7/8)

Juni 2016
8

14

Naarden, boekpresentatie
Theosofie eeuwige wijsheid
voor deze tijd
Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Geheime Leer

21

40

19
19

Astrologie als verbinding
tussen mens en kosmos,
verdiepingsavond,
Ingmar de Boer
De wereld van de ziel,
studiemiddag
Meditatie

3

Praktische Mystiek
(E. Underhill), gespreksavond
Praktische Mystiek
gespreksavond

Arnhem
7

14

Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Geheime Leer

Inzicht is nu (J. Krishnamurti),
gespreksgroep
De Sleutel tot de Theosofie,
(Blavatsky), inleidende
gespreksgroep
Inzicht is nu (J. Krishnamurti),
gespreksgroep

Apeldoorn
17

Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Mahatma Brieven

Mei 2016

14

5

April 2016
16

Amersfoort

Amsterdam

Maart 2016
12

Maart 2016

21

Agenda Nederland

Naarden,
Self Transformation and the
Spiritual Life (engelstalig)
met Vic Hao Chin jr.

Agenda loges en centra

7

Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (8/8)

Amsterdam,
nationale gespreksgroep,
De Mahatma Brieven

Juli 2016

Brussels, Belgium, 20:00 uur
The Secret Doctrine,
100 Years Later (6/8)

Mei 2016
11

11

21

De Geheime Leer (Blavatsky),
studiegroep, Ineke Vrolijk
Śiva-Sūtra, (Taimni),
cursus, Ronald Engelse
Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller
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Den Haag
5
7
13
19
21
26
26
27

Illusie en Werkelijkheid
(J. vd Leeuw), cursus,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
Kleur onderzoeken, lezing,
Mariël Polman
Een benadering van theosofie,
(D. Audoin), leesgroep
Illusie en Werkelijkheid,
(J. vd Leeuw), cursus,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
Ledenvergadering
Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
De Geheime Leer II (Blavatsky)
studiegroep, Ineke Vrolijk
Een benadering van theosofie,
leesgroep

Haarlem
11

Illusie en Werkelijkheid,
(J. vd Leeuw), studie

Rotterdam - vervolg
22

29

Utrecht
4

18

De Geheime Leer (Blavatsky),
studie

Naarden
1
6

15
20
29

Leesavond
Morning talk in
St. Michael’s House
Leesavond
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer
Śiva-Sūtra,
studieavond, Ronald Engelse

Nijmegen
3
10
17
24
31

Gespreksgroep
Spiritualiteit en theosofie,
basiscursus
Gespreksgroep
Spiritualiteit en theosofie,
basiscursus
Gespreksgroep

Rotterdam
1

8
15

Licht op het Pad (Blavatsky),
gespreksgroep, Ronald Engelse
Het meditatiediagram van
Blavatsky, studieavond,
Ineke Vrolijk
Ledenvergadering

De Geheime Leer (Blavatsky),
studiegroep, Ineke Vrolijk
Euthanasie vanuit theosofisch
perspectief, lezing,
Joke Vermeulen

Wolvega (Centrum Leeuwarden)
7

21

Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag
Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag

Zwolle (Centrum Lanoe)
8

22

Heeze (Centrum Eindhoven)
19

De dood en daarna,
lezing, Wim Leys
Meditatief schilderen op
muziek, workshop,
Yvonne Hesterman

Katha Upanishad,
gesprek, Wies Kuiper
Graancirkels,
inleiding, Kea vd Kamp

April 2016
Amersfoort
4

11
18

Het mysterie van leven en
sterven, verdiepingsavond,
Guido Lamot
Het Tibetaans dodenboek,
filmmiddag
Jaarvergadering

Amsterdam
16
30
30

Ledenvergadering
De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep
Witte Lotusdag

Apeldoorn
7

21

Praktische Mystiek,
gespreksavond
Praktische Mystiek,
gespreksavond

Arnhem
4

11
18

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Śiva-Sūtra,
cursus, Ronald Engelse
Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller
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Arnhem - vervolg

Utrecht - vervolg

Den Haag

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

25

4
9
9

18
25

Voordracht Krishnamurti, film

De levensgeschiedenis van
Alice Bailey, lezing,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Mensen en zonne-inwijdingen
van A. Bailey, lezing,
Rien vd Linden & Anita Kreuijer
Verborgen krachten in de
natuur en de mens, studiegroep

Haarlem
8

Illusie en Werkelijkheid, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)
16

De Geheime Leer, studie

Naarden
3

5
17
19

Morning talk in
St. Michael’s House
Leesavond
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer
Śiva-Sūtra,
studieavond, Ronald Engelse

Nijmegen
7

14
21
28

Spiritualiteit en theosofie,
basiscursus
Gespreksgroep
Spiritualiteit en theosofie,
basiscursus
Gespreksgroep

Rotterdam
5

12
19
26

Licht op het Pad,
gespreksgroep, Ronald Engelse
Het meditatiediagram van
Blavatsky, studieavond,
Ineke Vrolijk
Orgaandonatie,
lezing, Ger Lodewick
Rituelen, filmavond

Utrecht
1

15

42

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Theo-Sophia: het hart van de
esoterische traditie,
lezing, David Nieuwejaers

22

Ledenvergadering

11

Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag
Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag

25

Zwolle (Centrum Lanoe)
12

26

Katha Upanishad,
gesprek, Wies Kuiper
De Geheime Leer III,
studieavond, Wies Kuiper

Mei 2016

Amersfoort
9

Witte Lotusdag

Amsterdam
21
28
28

Inzicht is nu, gespreksgroep
De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep
De Sleutel tot de Theosofie
Afsluiting gespreksgroep

Apeldoorn
5

Witte Lotusdag

2

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Witte Lotusdag
Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller
Voordracht Krishnamurti, film

Arnhem
9
23
30

Den Haag
2

9
14
14
23

Het Shambala Boeddhisme,
lezing, Robert Langelaan
Witte Lotusdag
Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Psychosynthese,
lezing, Diederik van Rossum

Haarlem

13
Illusie en Werkelijkheid, studie
Heeze (Centrum Eindhoven)
21
De Geheime Leer, studie
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Naarden
1

17

Morning talk
in St. Michael’s House
Witte Lotusdag
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer
Leesavond

12
26

Gespreksgroep
Gespreksgroep

3
15

Nijmegen

10
17
24
31

Licht op het Pad,
gespreksgroep, Ronald Engelse
Witte Lotusdag
Spirituele zuivering,
lezing, Sabine van Osta
Licht op het Pad,
gespreksgroep, Ronald Engelse
Oekraïne, Rusland en de
toekomst, lezing, Loek Dullaart

Utrecht
6

20

Haarlem
10

Illusie en Werkelijkheid, studie

18

De Geheime Leer, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

Rotterdam
3

Den Haag - vervolg
11
Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
11
De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
Een ontmoeting met Jezus in
Christendom en Islam,
lezing, John v Schaik

Rotterdam
7

14
21
28

Esoterische genezing,
lezing, Aad vd Wekke
Meditatiediagram van
Blavatsky,
studieavond, Ineke Vrolijk
Zomercursusavond,
Ronald Engelse
Waar staat de liefde in de
theosofie?,
gesprek, Shum Chee Choon

Utrecht
3

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

Wolvega (Centrum Leeuwarden)
9

Witte Lotusdag

10

Witte Lotusdag

Zwolle (Centrum Lanoe)

Juni 2016

Amsterdam
11

G esprek over praktische
transformatie

Arnhem
6

De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
13
Ledenavond
20
Meditatiegroep,
leren mediteren,
Willem Philip Waller
27
Ledenavond
Den Haag
6
Abydos2: Egyptische
dodenboeken AM DUAT,
lezing, Alice Bouwland

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:

http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges
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Internationale conventie van de Theosophical Society Adyar
31 december 2015 – 5 januari 2016
De noordoostelijke moesson, die jaarlijks voor 65 % van de regen
in Chennai zorgt en gewoonlijk plaatsvindt van half oktober tot begin december, was in 2015 verlaat, begon pas op 9 november en verhevigde vanaf 1 december. In Adyar was op dat moment het seminar Self-Transformation and the Spiritual Life met Vic Hao Chin jr. bezig.
Sinds de tsunami van 2004
was de campus niet zo zwaar
getroffen. Door de sterke watertoevloed vanuit de rivier de
Adyar kwam het water tot aan
Headquarters Hall en zelfs tot
Arundale House en het Guest
House waar de vice president
Mr. Satapathy woont. Ook de
boomgaard met kokospalmen
liep onder, toen de inwoners
van het dorpje aan de andere
kant van de muur uit wanhoop
daarin gaten maakten om het
water te laten wegstromen.
Foto: Overstroming op het terrein in Adyar.
De Olcott Memorial Higher
Secondary School op het terrein moest worden gesloten. In Chennai waren
veel wegen geblokkeerd en de stad kwam zonder stroom te zitten. Dat betekende ook op de campus van Adyar geen licht, slechte internetverbindingen,
en telefoneren ging ook uiterst moeizaam. Op 6 december kwam het bericht
dat er weer vliegtuigen konden landen op Chennai International Airport, en
daarna kwam alles weer op gang, zodat de geplande conventie door kon
gaan. De overdekking van het theater was echter nog niet af, en de bijna
1000 deelnemers zaten onder een geïmproviseerde afdekking. De regen was
gestopt, de natuur stond er weer fris en groen bij en de stemming onder de
bezoekers was uitstekend.
Het thema was dit jaar Mededogen en universele verantwoordelijkheid, belangrijk om bij stil te staan nu het lijkt of onze wereld nog steeds niet beter
wordt en soms wel ongevoeliger en gewelddadiger lijkt te worden dan ze toch
al was. Bij zijn openingstoespraak merkte onze International President Tim
Boyd op dat, hoewel compassie en verantwoordelijkheid twee verschillende
zaken lijken, dit toch slechts in schijn zo is. Compassie maakt het nemen
van verantwoordelijkheid noodzakelijk, en zich verantwoordelijk voelen houdt
compassie in. Beide zijn de natuurlijke uiting van de mens die enig bewustzijn
heeft van de eenheid van al wat leeft en bestaat. We hoeven dus niet compas44
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sievol te worden, maar slechts dat wat ons weerhoudt om de in ons altijd aanwezige compassie uit te drukken, weg te nemen. Veel interessante lezingen
waarin dit onderwerp van alle kanten werd belicht volgden. Door sprekers van
de TS zelf, maar ook door genodigden, zoals de heer V. Ramasubramanian
- rechter aan het Hooggerechtshof van Chennai, door Herman Vermeulen leider van het Theosofisch Genootschap Point Loma en door Eugene Jennings
- United Lodge of Theosophists. In november 2015 heeft overigens de Anthroposophical Society India haar conferentie in Adyar gehouden. In het esoterische levensveld worden langzamerhand de scheidslijnen geslecht, iets wat
hard nodig is in deze tijd: het materialisme is nog steeds niet verslagen, en
eendracht maakt macht. Daar hebben ongetwijfeld de jaarlijkse International
Theosophy Conferences ook toe bijgedragen.
Tijdens de jaarlijkse conventies van de TS wordt ook altijd aandacht gevraagd
voor het werk van maatschappelijke dienstverlening dat de Theosophical Order of Service doet. De deelnemers uit alle landen konden een bezoek brengen aan het Social Welfare Centre. Daar wordt onder andere opvang georganiseerd voor kinderen van de armste klasse. De kinderen krijgen er goed
te eten en ze doen er veel, zoals gymnastiek, dansen, kleuren, letters en
getallen leren. Ze brengen ook bezoekjes aan het park en de dierentuin, en
hun gezondheid wordt regelmatig gecontroleerd door Dr. R. Revarthy, die de
ouders eveneens voorlichting geeft over juiste voeding en het voorkomen van
ziektes.
Op 1 januari werden aan achttien jonge vrouwen diploma’s uitgereikt door
Sabine van Osta, voorzitter van de Belgische afdeling: zij hadden met goed
gevolg een vakopleiding gevolgd bij het Vocational Training Centre van de TS
Adyar, zodat ze beter in hun levensonderhoud zullen kunnen voorzien.
Een ander speerpunt van het huidige beleid werd natuurlijk ook onder de
aandacht gebracht: de renovatie van gebouwen op het terrein. Tim Boyd en
Michiel Haas gaven daarover een gedetailleerde uitleg met de presentatie op
3 januari 2016: Een vooruitblik op de toekomst van het terrein in Adyar (An
Outlook on the Future of the Adyar Estate). Via de vernieuwde website van
de TS www.ts-adyar.org kunt u deze presentatie nog zien, evenals de andere
lezingen van deze conventie.
Het renovatieplan zal worden uitgevoerd in twee periodes, eerst vijf jaar voor
de meest urgente zaken, en daarna twintig jaar voor de rest. Michiel toonde
dia’s over de plannen voor de renovatie en lanceerde een aantal ideëen om
Adyar aantrekkelijker en rendabeler te maken. Uiteraard is hiervoor, behalve enorm veel (vrijwilligers)werk, een forse financiële investering nodig, en
daarvoor is een fonds opgericht. U kunt hier meer informatie over vinden op
de website The Elephants, Adyar Renovation - www.adyar-renovation.org
Namens het hoofdbestuur, Wim Leys, voorzitter.
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Adressen Theosoﬁsche Vereniging
Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek
Amersfoort (l,b):
Amsterdam (l,b):

Apeldoorn (c):

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c):
Groningen (l,b):

Den Haag (l,b):

Haarlem (c):
Leeuwarden (c,b):
Naarden (l,b):
Rotterdam (l,b):

Utrecht (l,b):

Zwolle (l,b):

Zwolle (c,b):

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl
Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood
1509 AC Zaandam - 075 612 4871
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem
026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB Wirdum
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl
Website: www.denhaag.theosofie.nl
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC Wolvega, 0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
06 2688 4240 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11,
8014 KA Zwolle - 038 465 8808
E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Overige adressen:
Landelijk voorzitter
België:
Loge Antwerpen:
Loge Witte Lotus:

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be

Tak ‘Vrede’, Gent:

Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be
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Secretariaat, Uitgeverij en
Theosoﬁsche boekhandel
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur
Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter)
070 325 0256
Guido Lamot (vicevoorzitter)
035 588 5225
Sandra van Dalen (secretaris)
06 4228 1636
Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368
Loes Moreno Benseny-Frikken
Lidmaatschap
Contributie € 72,(incl. Theosofia)
gezinsleden € 36,(zonder Theosofia)
Aanmeldingsformulieren
zijn bij het secretariaat
verkrijgbaar of via de
website.
Betalingen
t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:
NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A
Internationaal
Theosoﬁsch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121
E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org

Theosoﬁsche
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon
E-mail
Website
Open

020 676 5672
books@theosofie.nl
www.theosofie.nl
woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Joy Mills
Reﬂections on an Ageless Wisdom
Quest Books, 2010 - 600 pagina’s, Hardcover
ISBN 978 0 83560 885 5 - Prijs € 41,95
As K.H. so often counseled Sinnett: awaken your intuition, for
intuition as the Mahatma wrote in Letter 49 is the key to occult
knowledge. The letters, while written over a century ago, are still
all living, breathing, vital testament to the existence of a Fraternity, a Brotherhood, singularly devoted to the amelioration of the
present human condition of pain and sorrow…the letters invite us
to share in some small measure the wisdom of which they are
the custodians.

Joy Mills
Op de drempel van het Heilige Pad
UTVN, 2004 - 188 pagina’s, Paperback
ISBN 978 90 6175 086 4 - Prijs € 13,50
Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden.
Het gaat uit van een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding of redding. Het
spirituele pad kent voorwaarden en regels. Joy Mills noemt er een
paar: aandacht; een zuiver leven; begeerte zonder gehechtheid;
‘doden’ zonder geweld; onophoudelijke waakzaamheid.

Joy Mills
Leven in Wijsheid
UTVN, 1989 - 76 pagina’s, Paperback
ISBN 978 90 6175 061 1 - Prijs € 7,85
“Leef het leven, als je tot wijsheid wilt komen” De Geheime Leer
van H.P. Blavatsky verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de
zomer van 1988 gaf Joy Mills in Nederland een serie lezingen over
dit werk. Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter
van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens.
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Theosofische Vereniging in Nederland

Foto: The Elephants Adyar Renovation - zie ook www.adyar-renovation.org
Uw donaties zijn zeer welkom op NL47 RABO 0303 5085 23
ten name van: Stichting St. Michael Renovation Fund Adyar

Doeleinden van de Theosophical Society Adyar:
Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van de onverklaarde wetten
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2016/maart
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