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Vrijheid van denken
The 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 The Theosophical Society (Adyar)
ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging 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)
The Theosophical Society (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.
Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.
The 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, 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 waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt 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.
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Stichtingsdag
17 november
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van
The Theosophical Society (Adyar).
Dit artikel verscheen onder de titel
Foundation Day - 17 November
in het tijdschrift The Theosophist.

Zeventien november is voor ons als leden van The Theosophical Society
(Adyar), verder afgekort als TS, een speciale dag. Als we dieper nadenken
over de betekenis en de waarde van ons lidmaatschap, beseffen we dat,
terwijl het voor ons prachtig is deze dag te vieren en te gedenken, de
werkelijke waarde van 17 november is dat op dat speciale moment een
bewustzijnsbeweging van start ging. Dit is een beweging die onze wereld
diepgaand heeft beïnvloed, hoewel we de diepte en reikwijdte van haar
effecten slechts vaag onderscheiden.
Als we proberen vast te stellen wat deze beweging en haar introductie in
de wereld heeft betekend, is één van de moeilijkheden voor ons dat we
geen greep hebben op de context waarin de TS ontstond. Levend in de
eenentwintigste eeuw en terugkijkend naar 1875, hebben we het gevoel
dat we veel dingen helder zien, maar misschien is dat niet zo. Een deel
van de schoonheid van deze herdenkingsdag is dat we onszelf de kans
bieden op twee dingen. Ten eerste een uitdrukking van dankbaarheid
voor het feit kennis gemaakt te hebben met iets van grote waarde. Ten
tweede een herinnering aan de levens van grootse mensen en het effect
dat zij op de wereld hebben gehad.
Pas vorig jaar realiseerde ik mij dat 17 november ‘stichtingsdag’
(Foundation Day) werd genoemd. In de Verenigde Staten werd het altijd
‘stichtersdag’ (Founders Day) genoemd. De focus was altijd gericht op de
individuen, de mensen die deze vereniging hebben gesticht. Ik denk dat
de term stichtingsdag correcter is; het is breder. Het proces omvat drie
aspecten, namelijk de stichters, het stichten en de werkelijke stichting
die plaatsvond, maar het is natuurlijk goed om te beginnen met de herinnering aan de mensen die erbij betrokken waren.
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Iedereen is het erover eens dat Henry Steel Olcott en Helena Petrovna
Blavatsky (HPB) een paar ‘karakters’ waren. Zij hadden levens die een
rijkdom bevatten die voor ons ongekend zou zijn. Zij werd in Rusland
geboren in een adellijke familie. Tijdens haar jeugd was zij omringd door
allerlei vreemdsoortige gebeurtenissen. Vanaf haar geboorte was zij zeer
helderziend en zag zij altijd dingen die anderen niet zagen. Ze was beroemd om de betoverende verhalen over haar innerlijke werelden. Vaak
werd zij aangetroffen met haar vriendjes die op het puntje van hun stoel
zaten, beangstigd door de dingen die, naar zij beschreef, hen schenen te
omringen. Ze had verbeeldingskracht en ook ‘zienerskracht’.
Vroeg in haar leven was zij zich bewust van de aanwezigheid van een
lange man met donkere huidskleur, die een machtige persoon leek te zijn.
Altijd als zij hem nodig had verscheen deze man voor haar. Ze wist dat hij
een hoger wezen was, een gids en beschermer. Hoewel de jonge HPB zijn
uiterlijke gestalte en zijn karaktereigenschappen kon beschrijven, zag zij
hem nooit in zijn fysieke lichaam, tot haar twintigste levensjaar…
Op haar zeventiende liep zij van huis weg en begon een leven van opmerkelijke reizen en studies, die haar rond de wereld dreven. Ze trouwde
een man op grond van een uitdaging. Het geijkte verhaal is dat HPB’s
gouvernante haar zei dat ‘zelfs de oude Blavatsky’, een man die tweemaal
zo oud was als zij, ‘niet met haar zou trouwen’ gezien haar eigenzinnige
en onstuimige karakter. Binnen drie dagen was zij verloofd en direct
daarna getrouwd. Pas toen ontdekte ze wat ze had gedaan, en ze wilde
ontsnappen. Haar oplossing was het land te verlaten. Ze stapte aan boord
van een schip op weg naar Constantinopel en vervolgens naar Egypte.
De rest van haar leven bestond uit reizen, van plaats naar plaats. Waar
ze ook terecht kwam vulde zij haar leven met het zoeken naar occulte
wijsheid, naar de aanwezigheid van diepere kennis en verborgen zaken.
Op haar twintigste verjaardag in Londen ontmoette ze voor het eerst
lijfelijk de man die zij tijdens haar jeugd helderziend had gezien. Hij bleek
de man te zijn die ons bekend is als Mahatma Morya. Ze had de gelegenheid om met hem te spreken en tijdens dat gesprek werd de loop van
de rest van haar leven geschilderd; zij kon daar al dan niet voor kiezen.
Haar werd duidelijk gemaakt dat haar leven niet gemakkelijk zou zijn;
dat het gevuld zou zijn met beproevingen, teleurstellingen, maar dat het
uiteindelijk de moeite waard zou zijn. De komende veertig jaar was dit
het soort leven dat zij zou leiden. Zij stierf op zestigjarige leeftijd.
Het is opmerkelijk te bedenken dat wat wij nu kennen als de originele
theosofische literatuur, de vele boekdelen van HPB’s geschriften, werd
geschreven tussen 1875 en haar dood in 1891. Zestien jaren brachten
duizenden pagina’s en talrijke boekdelen wijsheidsleringen voort die na
haar dood voortleven. Zij was in dat opzicht opmerkelijk. De hoeveelheid
ons bekende reizen die zij maakte was minstens zo opmerkelijk.
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De afgelopen jaren maak ik als International President veel reizen, naar
India en andere plaatsen, en soms klaag ik erover dat het zo moeilijk is
om naar het vliegveld te gaan, gefouilleerd te worden, opgewassen te
zijn tegen al het reizen en rondtrekken, soms twintig uur of langer om
je bestemming te bereiken. Haar reizen brachten haar door heel Europa,
Canada, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Tibet en India. Dit is al heel
wat in 2015, maar eind negentiende eeuw reisde zij per stoomboot, per
ossenwagen, te paard, in een overdekte goederenwagon, per trein, (soms
zelfs op een olifant!), door de hele wereld! Het is ongelooflijk, maar dit
was het leven dat zij leidde.
Haar tegenhanger bij deze theosofische krachtsinspanning, kolonel
Henry Steel Olcott, was een in New Jersey geboren Amerikaan. Toen hij
een teenager was, belandde zijn familie in moeilijke omstandigheden.
Hij ging bij zijn oom en tante in Ohio wonen en raakte bijzonder geïnteresseerd in landbouw. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat
hij, buiten de TS, vooral wordt herinnerd door zijn werk op het gebied
van wetenschappelijke landbouw. Voor zijn werk op dat specifieke terrein
werden hem professoraten en hoge ambtelijke posities aangeboden, want
hij was een zeer geavanceerde wetenschappelijk onderzoeker.
Het was een bijzondere tijd in de Verenigde Staten (VS). Hij was een
jonge man tijdens de burgeroorlog, waarin van iedere vijftig mensen in
het land er één stierf. In 1855 gaven de gegevens van de volkstelling in
New York aan dat de helft van alle sterfgevallen kinderen waren, jonger
dan vijf jaar. Iedereen had in zijn omgeving stervende buren, vrienden en
familieleden; niemand bleef daarvoor gespaard. Het was in die tijd dat de
geweldig invloedrijke beweging, spiritualisme genoemd, opkwam. Deze
was zó opzienbarend, dat wij het niet eens kunnen bevatten.
Iedere krant in de VS publiceerde artikelen over dingen die in spiritistische séances plaatsvonden. Er was een groeiende wens om contact te
leggen met alle geliefde personen die plotseling door de oorlog en andere
oorzaken werden opgeëist. Op dat moment kwam het antwoord van de
spiritualistische beweging (Spiritualistic Movement) die het voortbestaan
van een bewust leven na het graf leek te bevestigen. Noodzakelijkerwijs
trok deze beweging veel mensen aan die bedriegers waren, maar tegelijkertijd bracht zij reële, onverklaarbare fenomenen aan het licht. Kolonel
Olcott raakte betrokken bij het onderzoek naar deze fenomenen, en hij
was een vasthoudend onderzoeker. Tijdens de burgeroorlog werd hij opgeroepen om corruptie in het Amerikaanse leger en de marine (US Army
and Navy) uit te roeien en men zei dat zijn werk voor het leger waardevoller voor de oorlogsinspanning was dan het winnen van een grote slag.
Hij was zowel onderzoeker als wetenschapper. Hij richtte zijn aandacht
dus op deze spiritualistische fenomenen en op die manier ontmoetten
HPB en Olcott elkaar voor het eerst.

Theosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016

103

Twee broers op een kleine boerderij in Vermont hadden een serie zeer
buitengewone voorvallen laten zien: tafels die ophoog kwamen, materialisatie van voorwerpen, geluiden die uit de muren kwamen, boodschappen van overledenen. Kolonel Olcott ging erheen om onderzoek te
doen en over zijn bevindingen verslag te doen in een grote krant van de
stad New York. Dit was de plek waar hij en HPB hun eerste kennismaking
hadden. De eerste kennismaking ontstond toen hij haar een vuurtje voor
haar sigaret gaf en in het Frans met haar sprak. (Noot redactie: In zijn
Old Diary Leaves, Oude Dagboekbladen, schreef hij daarover: Our
acquaintance began in smoke, but it stirred up a great and permanent
fire. Onze ontmoeting begon in rook, maar het wekte een groot en permanent vuur op.)
Na hun samenkomst in de stad New York, verzamelden zij een groepje
leidinggevende intellectuelen, wetenschappers en mensen met verschillende achtergronden om zich heen; allemaal mensen die geïnteresseerd
waren in de innerlijke werelden, deze bestudeerd hadden en die aangetrokken werden tot HPB omdat zij deze verschijnselen desgevraagd
kon tonen. Vanuit deze groep kwam het besluit om een vereniging op
te richten die enkele van deze denkbeelden kon bestuderen en deze kon
bewijzen of weerleggen. Zij kwamen bijeen, stelden een handvest op en
op 30 oktober wilden zij de statuten en de oprichtingsakte van de organisatie, genaamd The Theosophical Society, bekend maken. Op die datum
was echter de preambule van de statuten nog niet compleet, zodat de
oprichting werd verschoven naar 17 november.
We denken vaak dat de tijd waarin wij nu leven, een tijd is van grote en
snelle veranderingen. Niemand zal dit tegenspreken, maar in 1875 was
ook sprake van een tijd van significante verandering en verwarring. Aan
alle horizonten leek de grond onder de voeten van de mensen weg te
zakken. Politiek bezien vielen overal ter wereld de geaccepteerde vormen
van bestuur in duigen, zoals monarchieën, vorstendommen met een koning of koningin die honderden jaren hadden bestaan. Plotsklaps kwam
een nieuwe politieke ordening van republieken en democratieën op. De
wetenschap van alledag kwam met nieuwe ontdekkingen die de hoofden
van de mensen van die tijd op hol brachten. Charles Darwin’s evolutietheorie bracht ieders gedachten in verwarring. Religieus en sociaal denken werd beïnvloed door de evolutionaire ideeën over ‘the survival of the
fittest’. Deze riepen ertoe op om de beweringen van de christelijke kerk
over de aard van de schepping ter discussie te stellen. Elektromagnetisme en radioactiviteit, vandaag zo normaal voor ons, waren juist ontdekt.
De ene wetenschappelijke ontdekking na de andere viel als een legpuzzel
in elkaar. Het was voor velen een zeer verwarrende tijd aan het worden.
Dit was de tijd dat de godsdienst met de wetenschap streed om de hoofden en harten van de mensheid – en een zeer materialistische wetenschap
won. De beide polen waartussen de TS navigeerde waren de wetenschap,
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geworteld in basaal materialisme, en de religie die een verachtelijk bijgeloof eiste. Wat steeds weer gebeurt op het moment dat een ‘nieuwe waarheid’ wordt geopenbaard is algemeen bekend. Men zegt dat dan
drie processen plaatsvinden. Ten eerste: de ‘nieuwe waarheid’ wordt
belachelijk gemaakt en afgewezen. Zij is te verschillend van, en te zeer
in strijd met de geaccepteerde normen om enige vorm van acceptatie te
ontmoeten. Dit gebeurt in de wetenschappelijke wereld waar bijvoorbeeld
zelfs een zo grote pionier als Albert Einstein niet in staat was het ondermijnen van geaccepteerde wetenschappelijke basisveronderstellingen
door de bevindingen van de opkomende kwantumfysica te accepteren.
De theosofische waarheden die naar voren kwamen werden evenzo afgewezen. Ten tweede: de ‘nieuwe waarheid’ wordt heftig bestreden en
tegengewerkt. Ten derde: uiteindelijk wordt zij geaccepteerd en als zo
vanzelfsprekend, zo overduidelijk, beschouwd dat het voor wie dan ook
onmogelijk is haar in twijfel te trekken.
In de theosofische wereld hadden we de introductie van ideeën dat de
mens veel meer is dan wat we met onze ogen zien, dat er een multidimensionaal universum bestaat waarin wij leven, dat dit kan worden aangetoond, en dat er verborgen krachten in ieder mens schuilen die gecultiveerd kunnen worden. Dit waren ‘nieuwe waarheden’ die te heftig waren
om simpelweg te accepteren. Dat er één fundamentele universele bron is
waar alle religies aan ontspruiten, is ook te veel om te bevatten. In 1875
was de idee dat een universele broederschap van de mensheid bestaat
volledig in strijd met de gewone manier van denken. Nog maar tien jaar
eerder stond de wet in de Verenigde Staten de ene mens toe om de ander
als een slaaf te bezitten – zolang de slaaf iemand van Afrikaanse afkomst
was. Hoewel slavernij niet de gebruikelijke gang van zaken was, hadden
Europese koloniale machthebbers in India, Afrika, Zuid Amerika en
andere plaatsen op de wereld heel duidelijke ideeën over hun raciale en
culturele superioriteit ten opzichte van de mensen waarover zij heersten.
‘universele broederschap’ was een revolutionair idee.
De stichters die dit baanbrekende werk in de VS begonnen, kwamen uiteindelijk naar India waar de TS floreerde. Toen zij naar India vertrokken,
grapte kolonel Olcott in de stad New York dat hij graag de kroonluchter uit
de kamer waar zij samenkwamen wilde meenemen, omdat deze kroonluchter bij zo vele bijeenkomsten de enige aanwezige ‘persoon’ was. Wat
met veel verwachtingen was begonnen, was namelijk als een nachtkaars
uitgegaan: in de VS was de tijd voor de TS nog niet rijp. Alleen in India
kwam de TS tot leven en verspreidde zich over de wereld.
De theosofische beweging en traditie waarover we spreken haalt haar
leven uit wat soms de ‘wortelloze wortel’ wordt genoemd – de ‘ene traditie’
die onder het oppervlak altijd aanwezig is, als steun voor de verschillende
spirituele tradities die periodiek in verschillende tijdperken en culturen
verschijnen. Op de ene plek verschijnt hij en je hebt de Veda’s; op een
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ander moment heb je de Egyptische mysteriën; de Griekse mysteriën.
Soms verschijnt hij in grote individuen: in een Boeddha, Krishna, Horus,
Jezus, Zoroaster. In onze tijd vond deze wortel zijn weg naar de oppervlakte via H.P. Blavatsky en Henry S. Olcott. Hij vond zijn weg in het leven
en het werk van The Theosophical Society (Adyar). Het leven in die beweging is sterk genoeg om te bereiken dat heden ten dage, ruim honderdveertig jaar na haar stichting, mensen over de hele wereld samenkomen
om te herdenken.
Uit: The Theosophist, december 2015
Vertaling: S.C.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Een goede toekomst komt niet vanzelf. Wij zaaien er nu de
zaden voor. De drie doeleinden van The Theosophical Society
(Adyar) wijzen de weg:
• Bevrijd het denkvermogen van alle beelden die het denken verdelen en belasten; laat het universeel worden in
medegevoel, begrip, en gelijkwaardige kalme liefde in
spiritueel opzicht.
• Observeer en onderzoek de diep verborgen verbanden en
verhoudingen in de natuur, dat wil zeggen: leer over de
wetten van het universum, of zij zich nu onthullen op een
manier die wetenschappelijk, esthetisch, moreel of anders
genoemd kan worden, en werk met deze wetten.
• Naarmate het bewustzijn in universaliteit groeit en de verborgen wetten begrijpt, dan ontvouwen de latente krachten van waarneming, liefde en intelligentie zich, wat betekent dat binnenin ware theosofie of wijsheid doorbreekt.
Help mee om dit te laten plaatsvinden.
Radha Burnier, International President van The Theosophical Society
(Adyar) van 15 november 1923 – 31 oktober 2013.
Uit: The Theosophist, november 2014
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Is moreel gevoel iets
om je voor te schamen?
Radha Burnier
Radha Burnier is de voormalig
International President van
The Theosophical Society (Adyar).
Onder dit artikel stond de volgende tekst
van J. Krishnamurti: Wij zijn de kunst
vergeten om te leven als menselijke wezens.

Er zijn tegenwoordig veel dingen die gedaan worden zonder daarbij het
morele aspect in ogenschouw te nemen. Het woord ‘moraliteit’ op zichzelf
wordt belachelijk gevonden, omdat de aandacht in deze tijd bijna geheel
is gericht op succes. Succes hangt niet af van morele actie. Er zijn heel
succesvolle mensen die geld verdienen op elke manier die hen uitkomt,
omdat het verwerven van rijkdom gezien wordt als een goed te keuren
handeling. Slechts heel weinigen onder het zogenaamd voortgeschreden
deel van de mensheid beschouwen moraliteit als de moeite van het nastreven waard; men gelooft gewoonlijk dat dit leven het enige is en dat
alles wat mogelijk genoten kan worden de moeite van het verwerven
waard is. Dit zelfde gevoel bestaat in allerlei gradaties, reikend van de
allerrijkste personen, tot aan hen die op de laagste sporten van de economische ladder staan.
Enkele mensen beginnen hier vragen over te stellen en conclusies te
trekken, op allerlei niveaus. The Guardian Weekly van 30-01-2009 had
een artikel over de sleutel tot vriendelijkheid. Hierin wordt melding gemaakt van Adam Phillips en Barbara Taylor die geschreven hebben over
de deugd van vriendelijkheid die door veel religies wordt onderwezen.
Mevrouw H.P. Blavatsky zegt dat altruïsme vele deugden in zich bergt en
bij elke naam genoemd kan worden die men wil. De boeddhisten neigen
ertoe het mededogen te noemen, en zij omvat alle levende wezens. Geen
enkele echte spirituele leider in de wereld heeft nagelaten om een gevoel
van goede wil, mededogen of hoe men het maar wil noemen, aan te bevelen ten opzichte van zogenoemde zondaren, dat wil zeggen tegenover
hen die uit onwetendheid handelen, ten opzichte van goed geïnformeerde
en bedachtzame mensen.
Vriendelijkheid is één van de manieren waarop de altruïstische geest kan
worden getoond: geen vriendelijkheid met een bepaald doel, maar een
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gevoel dat voortkomt uit de behoefte om allen die hulp nodig hebben te
steunen, ook de lagere rijken van dieren, planten en andere schepselen. Tegenwoordig wordt het als normaal beschouwd om enorme aantallen schepselen te mishandelen en zelfs te vernietigen. Men zegt dat
op Macquarie-eiland, dat halverwege Australië en Antarctica ligt en dat
vroeger een ongerept, beschermd gebied was, het natuurlijk evenwicht
herhaaldelijk verstoord is waarvoor een reddingsplan in gang is gezet.
Diersoorten werden zonder oog voor de gevolgen ingevoerd en uitgezet,
en toen dat een probleem werd, werden katten, ratten, muizen, konijnen
en dergelijke in grote aantallen gedood. Er wordt gezegd dat in 1985 de
laatste katten gedood werden en dat daarna de konijnenpopulatie weer
toenam. Dit toont maar aan dat de pogingen van de mens om natuurlijke
processen te verbeteren die overal het evenwicht in stand houden, niet
succesvol gebleken zijn.
Zonder enige reden worden proeven op allerlei dieren gedaan om na te
gaan of bepaalde medicijnen voor mensen veilig zijn. Europa mandateert het gebruik van niet-dierlijke proeven in sommige gevallen, maar
Amerika gaat nog steeds door ze te gebruiken: chemicaliën, verdovende
middelen en cosmetica worden getest om te bepalen of zij wel of niet
schadelijk zijn voor de mens. De reden dat wij dierproeven gebruiken is
dat wij vertrouwd zijn met dit proces… niet omdat het ons enige nieuwe
informatie verschaft, zeggen de meer bedachtzame mensen. Wij nemen
beslissingen, maar dierproeven zijn niet langer de wetenschappelijke
standaard om dit te bewijzen.
Onze behandeling van mensen is niet veel anders. Wij hebben het gevoel
dat sommige mensen een goede behandeling nodig hebben, maar dat
anderen iedere denkbare ontbering kunnen doormaken: dat kan ons niets
schelen. Er wordt bijvoorbeeld een hoop elektronische rommel gedumpt
in heel arme landen zoals Ghana, soms onder het mom dat deze bestemd
zijn voor scholen en ziekenhuizen. Er wordt gezegd dat meer dan een half
miljoen computers elke maand aankomen in Lagos, waarvan driekwart
alleen maar schroot is en als zodanig verkocht wordt. De Europese Unie is
zich hiervan bewust en heeft een aantal maatregelen genomen, maar er
vindt een heleboel illegale activiteit plaats. Er wordt een toenemend aantal computers verkocht op de wereldmarkt en niemand bekommert zich
erom wat ermee gebeurt nadat zij voor verder gebruik ongeschikt zijn.
Dit is nog maar de situatie met betrekking tot één probleem, maar we
kunnen ook veel vragen stellen met betrekking tot allerlei andere zaken.
Wat gebeurt er met de vrouwen en kinderen uit arme landen die hopen
op een beter leven in een rijkere wereld? Velen van hen ruïneren hun leven op allerlei manieren. De lezer kan de andere opkomende problemen
wel nagaan en de conclusie is dat onze wereld immoreel is. Wij ontwaken eerst moreel en daarna spiritueel, om onze relaties menswaardig te
maken. Wij leven nu als schepselen die vooral eten en geld verdienen en
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dat indien mogelijk uitbuiten om er nog meer van te genieten.
Moraliteit is nodig in deze wereld, boven al het andere, maar wat is moraliteit? Het gaat in feite samen met een universeel bewustzijn dat de
tragedie van dit alles aanvoelt. Moraliteit kan bestaan uit het zo min
mogelijk gebruik maken van de grondstoffen in de wereld, uit het niet
gebruiken van andere mensen en andere bronnen om onszelf te bevoordelen: geen pijn en leed toebrengen aan anderen.
Geluk hangt niet af van de hoeveelheid geld of plezier die men ervaart.
Er zijn mensen die volkomen gelukkig zijn met weinig, met net genoeg
om te leven op een manier die voldoende is voor de basisbehoeften. Zij
zijn te vinden in vele delen van de aarde, waar zij vrijelijk en vreugdevol
leven met alleen datgene wat de moderne mens zou beschouwen als ‘helemaal niets’. Geluk bestaat niet uit bezittingen, maar uit zorg voor alle
levensvormen.
Fundamenteel is het vriendelijkheid die ervoor zorgt dat het leven de
moeite waard lijkt geleefd te worden; alles dat tegen vriendelijkheid gericht is, is een aanval op onze hoop.
Rijkdom en het wereldprobleem
Er liggen enorme trots, afgunst en natuurlijk andere gevoelens ten grondslag aan de grote verschillen in rijkdom wereldwijd. De zeer rijken voelen
zich extreem tevreden met hun eigen omstandigheden; de arme mensen,
waar er veel van zijn op allerlei niveaus, gaan door met hun leven in
armoede. Zij kijken voortdurend naar de rijkere mensen met het verlangen om zelf ietsje rijker te zijn.
In sommige landen van de wereld, die algemeen gesproken heel rijk zijn,
bevinden zich echter ook heel arme mensen. In de Verenigde Staten leven bijvoorbeeld een paar extreem rijke mensen; zij weten misschien
niet eens hoe rijk zij zijn. De tevredenheid over hun eigen rijkdom maakt
hen onverschillig voor de armen, van wie er een aanzienlijk aantal in het
land is. Er zijn een paar mensen, zoals Bill Gates, die grote geldbedragen
schenken aan anderen om te gebruiken en er op de één of andere manier
van te genieten, maar dit heeft geen enkele invloed op hun rijkdom. Wij
moeten hen niettemin feliciteren omdat zij in ieder geval wel denken aan
anderen die minder hebben.
Tegenwoordig zijn mensen in sommige landen, zoals Zwitserland, zich
sterk bewust van de ongelijkheid onder de bevolking. Velen zouden graag
zien dat de armen rijk genoeg worden om geen hulp meer nodig te hebben. Iemand die de leiding heeft over de bekende hulporganisatie Caritas
stelt: Eén van de landen met de grootste ongelijkheid in termen van verdeling van rijkdom, waardoor het bijna vergelijkbaar is met een bananenTheosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016
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republiek, is Zwitserland, waar de verdeling alleen maar beschreven kan
worden als feodaal vanwege de toenemende weelde in handen van enkelingen, vooral van hen die niets gedaan hebben om het zelf te verdienen.
De rijkste tien procent van alle huishoudens bezit tien keer meer dan de
gewone man, maar wanneer rekening wordt gehouden met belasting en
andere contributies worden de rijken en de armen gelijk behandeld. Wat
vooral onaanvaardbaar is voor de mensen die hiertegen protesteren is dat
zij die top bestuurderssalarissen ontvangen, ook nog eens bijkomende
bonussen krijgen, zogenaamd gebaseerd op prestatiemaatregelen. Men
zegt dat deze strategie onder de aandacht van het publiek gebracht is
door de Stichting Caritas en een woede-uitbarsting veroorzaakte. Meer
dan 14 procent van de bevolking is niet in staat om de kosten van levensonderhoud te betalen en moet vertrouwen op de staat om hen te steunen
bij de dagelijkse uitgaven.
In de rijkere landen van de wereld kan het verschil groter zijn dan in de
armere landen. In India, dat een arm land is, zijn enkele mensen die elke
dag rijk worden, wier totale rijkdom buiten elke vergelijking valt met die
van de gemiddelde burger. Er zijn vast landen die een nog grotere ongelijkheid vertonen. Hoe kan dit veranderd worden? Elke beweging wordt
gepareerd door een tegenbeweging, omdat men zegt dat de staat van
armoede niets te maken heeft met iemands slimheid of intelligentie.
Wat kunnen wij doen?
Waarschijnlijk kan ongelijkheid niet volkomen geëlimineerd worden, ofschoon het verminderd kan worden van de huidige situatie naar een iets
redelijkere. Er wordt zeker een poging gedaan om de grove schending
van de wereldwijd heersende natuurlijke rechtvaardigheid helemaal uit
te bannen. Er is een oplossing denkbaar waarbij niemand honger lijdt
en ook aan niemand de noodzakelijke levensbehoeften ontzegd worden.
Dit kan plaatsvinden wanneer een groter moreel gevoel ontstaat. Eén
mens onder duizenden heeft enig gevoel voor de armen, voor zover wij
weten, zoals de eerder genoemde Bill Gates, te oordelen naar zijn acties. De grote meerderheid van zulke mensen staat echter niet bekend
om vrijgevigheid bij het helpen van de armen. Het gevoel van moraliteit
kan alleen ontstaan wanneer er een algemeen gevoel van gelijkheid en
van morele verantwoordelijkheid bestaat. Daarom kan deze kant van het
leven niet genegeerd worden. Wij kunnen tolereren dat mensen enorme
rijkdommen bezitten die zij met geen mogelijkheid kunnen opgebruiken,
maar niet wanneer er anderen zijn, in grote aantallen, die ondervoed zijn
door verhongering en dergelijke. Natuurlijk is het lucht geven aan een
schijnbaar gevoel van moraliteit niet hetzelfde als het hebben van een
echt gevoel van moraliteit, waarin de noden van arme mensen onderkend
worden. Daarom de vraag: Wat kunnen wij doen? Eén ding is dat het
onderwijs mensen er vanaf het eerste begin van bewust maakt dat wij
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armoede niet kunnen tolereren. De kinderen van tegenwoordig wordt geleerd om anderen te overtreffen, om te stijgen op de sociale ladder, maar
hen wordt niet geleerd dat er miljoenen mensen zijn die niet genoeg te
eten hebben. Dat is een schande voor de mensheid als geheel, en wij zijn
daar allemaal verantwoordelijk voor. Sommige kinderen zouden toch in
staat zijn het denkbeeld te absorberen dat leven zorg betekent, voor alle
organismen die op deze aarde leven, niet alleen voor de zeer weinigen die
toevallig met ons verbonden zijn.
Ten tweede leren wij om van nature en gemakkelijk te kunnen geven
wanneer wij weten dat iemand anders in hoge nood zit. Annie Besant,
die wereldwijd bekend stond om haar buitengewone vrijgevigheid, leerde
dit toen zij een klein meisje was. Haar lerares, Miss Marriott, moedigde
de paar kinderen voor wie zij zorgde aan om degenen die in nood waren
een deel te geven van het beetje dat zij bezaten. Zo’n geesteshouding wordt
in kinderen en jonge mensen aangekweekt vóórdat zij leren over egoïstische
manieren om dingen aan te pakken.
De maatschappij van tegenwoordig concentreert zich slechts op het bewust maken van mensen dat zij hun best moeten doen om zoveel als zij
kunnen te verdienen aan geld, macht, reputatie enzovoort. Bijna niets
wordt de jeugd verteld over weggeven aan hen die in nood verkeren, en
dat betreft een groot aantal mensen in de hele wereld. Ook aan arme
mensen worden niet de juiste modellen voorgehouden, want zij zien alleen de ongelijke verdeling van bezittingen van anderen. Vroeger was
de maatschappij niet zo geïnteresseerd om mensen te leren hoe zij voor
zichzelf geld moeten verdienen. Wat ertoe deed was het welzijn van allen, en die houding van zorg moet gecultiveerd worden. De gemiddelde
mens maakte zich niet druk over wat de zeer rijken verdienden, zo lang
hij maar genoeg had voor zichzelf. Dit maakte het hele land gelukkiger en
dit moet ook deel uitmaken van de cultuur. Kunnen wij een verandering
bewerkstellingen om dit teweeg te brengen?
Dit betekent dat vanaf jonge leeftijd een ander soort onderwijs gegeven
wordt dat er niet alleen op gericht is om slimheid te cultiveren, met het
vermogen om zich met zijn ellebogen omhoog te werken in het leven,
maar dat ook zorgzaamheid kan aankweken voor iedereen in de wereld
die hulp nodig heeft. Dat wil zeggen, voor iedereen. Deze zorgzaamheid
zal er vanzelf toe bijdragen het karakter van de mensheid in het algemeen te veranderen.
Uit: The Theosophist, maart 2009
Vertaling: Anne Myrthe Iken.
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Op 1 oktober wordt in veel
afdelingen de geboortedag
van Annie Besant herdacht.
Zij leefde van 01-10-1847
tot 20-09-1933, werkte
samen met de stichters
H.P. Blavatsky en H.S. Olcott
en werd de tweede
International President van
de TS.
Zij richtte de Theosophical
Order of Service op.

In hen die niet gelukkig kunnen zijn
als anderen in ellende verkeren;
in hen voor wie een maaltijd bitter smaakt
als de armen nog sterven van de honger;
in hen voor wie luxe een belasting is
zolang anderen op miserabele wijze gebrek lijden;
in hen vindt u de bouwers aan een nieuwe samenleving:
zij zullen offeren opdat anderen gelukkig mogen zijn.
In de basis benadrukt theosofie het belang
van het idee van universele broederschap
van de mensheid en van de centrale waarheden
die in alle godsdiensten inherent besloten liggen.
Bron: The Theosophist, november 2015
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De Weg van
Johannes de Doper
David Nieuwejaers
David Nieuwejaers (voorheen Roef) is een
bestudeerder van het esoterische en mystieke
denken, in het bijzonder de joods-christelijke
wijsheidstraditie. Hij zal op 15 oktober 2016
de najaarsdag van de TVN verzorgen:
Het Levende Woord, theosofische
beschouwingen over het Johannes-evangelie.

De vroege kerkvader Clemens van Alexandrië omschreef het evangelie
van Johannes, de ‘geliefde leerling’ van Jezus, als een zuiver geestelijk
evangelie. Hij deed dit om het onderscheid duidelijk te maken met de
andere drie evangeliën, die zo sterk op elkaar lijken dat men ze later
‘synoptische evangeliën’ ging noemen. Ook mevrouw H.P. Blavatsky (HPB)
becommentarieert dit evangelie als een bij uitstek esoterische tekst.*1
Daarmee staat zij in een lange traditie van mystici en theosofen die in
het Johannesevangelie de gehele innerlijke weg van de mens belichaamd
zien. Tijdens de najaarsdag van de TVN worden de belangrijkste passages uit dit wonderbaarlijke geschrift spiritueel geduid. In dit artikel wil
ik slechts de kernboodschap van het evangelie bespreken: de oproep tot
innerlijke wedergeboorte. Daarbij sta ik vooral stil bij één figuur die in dit
regeneratieproces een cruciale rol speelt: Johannes de Doper. Wie is hij?
Waarom wordt hij de wegbereider van Christus genoemd? Wat vertegenwoordigt hij in de mens die gehoor geeft aan de roep tot wedergeboorte?
In esoterische stromingen, zoals bijvoorbeeld de christelijk-theosofische
traditie van Jacob Boehme, wordt er steeds de nadruk op gelegd dat men
de evangelische verhalen niet zozeer als historische feiten moet zien,
maar als zich steeds in het heden voltrekkende gebeurtenissen in de
wereld van de ziel. De wereld van de ziel wordt in de evangeliën het koninkrijk der hemelen genoemd, en omdat het koninkrijk Gods in u is (Lucas 17:21) kan de mens aan die ‘hemelse’ gebeurtenissen participeren;
zij worden dan voor hem innerlijke transformatieprocessen die door de
Bijbelse verhalen symbolisch tegenwoordig worden gesteld.
Het koninkrijk der hemelen is een innerlijke staat, niet een uiterlijke
plaats. Er is geen kwestie van tijd en ruimte, van wanneer en waar mee
verbonden, want het is altijd aanwezig, boven de persoonlijkheid uit.*2
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Hoewel de ziel uiteraard ook in onze aardse wereld werkzaam dient te
zijn, is zij niet aan haar wetten onderworpen: Mijn koninkrijk is niet van
deze wereld (Johannes18:36). Het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk vertoon, is niet te berekenen, is niet hier en is niet daar (Lucas 17:
20-21).
Dit maakt meteen duidelijk dat de ziel van een andere zijnsorde is dan
wat we tegenwoordig de psyche noemen, de vrijwel automatische stroom
van gedachten, gevoelens en begeerten waarmee we ons voortdurend
identificeren.*3 De psyche maakt deel uit van de uiterlijke mens, maar
daarnaast is er dus de ziel, de ander-in-ons, de innerlijke mens. Boehme
vat de tweevoudige aard van de mens duidelijk als volgt samen: Hij is
naar de uiterlijke mensheid de tijd en in de tijd, en de tijd is de uiterlijke
wereld, dat is de uiterlijke mens. En de innerlijke mens is de eeuwigheid
en de geestelijke tijd en wereld.*4
De ziel wordt vaak voorgesteld als een goddelijke adem (atma-buddhi)
die ons van moment tot moment wordt geschonken, maar waarvan we
ons niet of nauwelijks bewust zijn. Of wellicht beter: de ziel is nog niet
in ons tot bewustzijn gekomen, zij is niet ontwaakt. HPB zou in haar typisch oosters-esoterische terminologie zeggen: atma-buddhi is nog niet
atma-buddhi-manas geworden, is nog niet geïndividualiseerd. Welnu, het
is die ziel die in de persoonlijkheid geboren moet worden, net zoals Jezus
uit Maria geboren werd.*5 Het Johannes-evangelie handelt hoofdzakelijk
over deze goddelijke geboorte, zoals in het gesprek met Nicodemus zo
prachtig wordt verwoord: En er was eens een mens uit de Farizeeën; zijn
naam was Nicodemus, een leider van de joden. Hij kwam ‘s nachts naar
Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent
als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet
met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk
van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot
van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en
Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is, is Geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden
(Johannes 3:1-7).
Letterlijk staat er trouwens: U moet van boven geboren worden, hetgeen Nicodemus (maar ook de Farizeeër in ons) erop wijst dat een vrome
levenshouding – het getrouw naleven van alle religieuze voorschriften,
dagelijks naar de tempel gaan – ons nog geen toegang tot het koninkrijk
geeft; toch niet zolang onze inspanningen door de uiterlijke mens worden
gemotiveerd. In het openbaar gedragen we ons dan spiritueel correct,
met een verraderlijk aardige glimlach op ons gezicht, maar innerlijk lijken
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we soms toch meer op witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi
lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid
(Mattheus 23:27).
Het is een enorme openbaring wanneer je ontdekt dat de wedergeboorte
inderdaad niet op eigen kracht kan worden verwezenlijkt. Zelfverlossing
is onmogelijk, wat allerlei moderne vormen van zelfhulpspiritualiteit ook
mogen beweren. Je kunt jezelf immers niet aan je eigen schoenveters
optillen, of zoals in de proloog van het evangelie staat: de kinderen Gods
zijn zij die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil
van een man, maar uit God geboren zijn (Johannes 1:13). Het bloed staat
hier voor onze biologische overlevingsdrang, die iedere cel van ons lichaam beheerst.*6 De wil van het vlees is de begeertenatuur, de neiging
om alle ervaringen, ook de meest verheven spirituele ervaringen, toe te
eigenen en ons daarmee te identificeren. Met een ‘man’ wordt in de Bijbel
doorgaans het verstand bedoeld.*7 Kortom, de bovenzinnelijke geboorte
wordt noch door biologische instincten, noch door begeerte, noch door
verstandelijke redeneringen verwezenlijkt; een zoon of dochter van God
wordt men slechts vanuit de herscheppende kracht van de Geest, die als
de wind waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die
geboren is uit de Geest (Johannes 3:8).
Die universele Geest is het licht van de Logos, het zich openbarende
Woord van het Absolute: In het begin was het Woord en het Woord was
bij God en het Woord was God. Alle dingen zijn door het Woord geworden,
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord
was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was
het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. En allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
namelijk die in zijn Naam geloven (Johannes 1:1-4, 9,12).
Wat is dat voor een Naam? Het is de heilige Godsnaam die Mozes ontving
bij het brandend braambos: Eheieh asher Eheieh, Ik-ben-die-Ik-ben.
Het is de goddelijke aanwezigheid die anders is dan onze talrijke persoonlijke “ikken”. Het is vanuit die aanwezigheid dat Jezus spreekt als hij
zegt: Eer Abraham was ben ik (Johannes 8:57) of wanneer hij zegt: Ik
ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Dan spreekt hij als de
wedergeboren ziel die volstrekt transparant is geworden voor het Woord.
Over die Naam geeft HPB nog de volgende toelichtingen: Dit is de zevenvoudige naam, of klank, de Oeaohoo*8 van De Geheime Leer, en de
aeèiouoo van de Pistis Sophia. Het is vreemd dat de Latijnse woorden
nomen (naam) en numen (godheid) zo veel op elkaar lijken.*9
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Hij is de voortbrenger van licht en leven, om een uitdrukking van Philo
Judaeus te gebruiken. Hij is wat de Griekse filosofen de logos noemden,
het Woord van de goddelijke gedachte [...] Wie zich baadt in het licht van
Oeaohoo zal nooit door de sluier van maya worden misleid. *10
Het is gemakkelijk te zien wie dit licht en deze naam zijn: het licht van de
inwijding en de naam van het ‘vuur-zelf’, wat geen naam, geen handeling is, maar een geestelijke, eeuwig levende macht, zelfs hoger dan de
‘onzichtbare god’, omdat deze macht ZICHZELF is. *11
“Geloven” in die Naam is niet geloven in een of ander dogma, maar jezelf
aan dit Woord toevertrouwen, zodat je uiteindelijk met de oren en ogen
van je mystieke hart die Naam kan horen, dat licht kan aanschouwen, en
door dat heilige vuur veranderd kan worden. Hoe kom je tot deze regeneratie? We kunnen de ziel weliswaar in ons dragen, maar dat betekent
nog niet dat we haar werkelijk bezitten. Paradoxaal genoeg is dit alleen
maar mogelijk indien we ons erdoor laten bezitten, indien de uiterlijke
mens een stap terug zet, en zo ruimte wordt voor de hemelse Ander.
Deze stap is niet zomaar een rationeel besluit, maar komt voort uit een
intens bovenpersoonlijk verlangen.
Johannes de Doper vertegenwoordigt de uiterlijke mens die aan dit verlangen gehoor geeft. Wil er een regeneratie plaatsvinden, dan moet eerst
in ons Johannes geboren worden, alvorens Jezus kan verschijnen. Ook al
gaat het om de lichtgeboorte, die is alleen maar mogelijk indien de uiterlijke mens eerst zijn duisternis onder ogen ziet en zich vervolgens omkeert naar het licht. Over zijn verhouding tot Christus zegt Johannes dan
ook: Hij die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder
dan ik. Ik ben de stem die roept in de woestijn: Maak recht het pad van
de Heer. Ik ben het niet eens waard om de riemen van Zijn sandalen los
te maken. Niet ik ben de Christus, maar ik ben Hem vooruit gezonden. Hij
moet wassen en ik moet minder worden (Johannes 1: 15, 23 + 3: 28-29).
Vanuit een metafysisch perspectief is de eeuwige ziel er natuurlijk al voordat de uiterlijke mens de weg kan gaan, maar vanuit de weg beschouwd,
treedt de ziel pas naar voren nadat de uiterlijke mens daartoe de nodige
voorwaarden schept. Of zoals HPB dit toelicht: Vanuit het standpunt van
de discipel komt, in termen van tijd, het goddelijke beginsel Atma-Buddhi
pas later naar voren, omdat de vereniging daarmee niet eerder optreedt
dan wanneer het einde van het Pad is bereikt. Niettemin is deze vonk van
goddelijk vuur er al vóór de persoonlijkheid van de neofiet, want het is
eeuwig en in alle mensen, zij het niet geopenbaard. *12
Johannes is de uiterlijke mens die na vele ervaringen inziet dat zijn ware
bestemming niet in zijn eigen plannen en ambities ligt. Hij ervaart de
wereld als een onvruchtbare woestijn, symbool voor de dorheid van ons
innerlijk en uiterlijk bestaan, maar daarin vindt hij ook de stilte die hem
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ontvankelijk maakt voor het Woord. Kortom, als we een Johannes-mens
zijn geworden, verlaten we de oude, platgetreden paden van ons leven,
om de weg recht te maken voor de ziel. Waar het aanvankelijk de persoonlijkheid was die voor zichzelf geluk en vrijheid verlangde, is het nu
dezelfde persoonlijkheid die beseft hoezeer zijn verlangens een belemmering vormen voor de vrijheid van de ziel. Door deze ommekeer is hij
bereid het grootste offer te brengen dat hij kan brengen: het offer van
zichzelf.
Johannes is de voorloper en daarom doopt hij ook met reinigend water,
maar midden onder u staat Hij die u niet kent [...] Die is het Die met de
Heilige Geest [of met vuur] doopt (Johannes 1: 26, 33). Volgens HPB stelt
in de cyclus van inwijding water de eerste en de lagere treden naar de
zuivering voor, terwijl beproevingen verbonden met vuur het laatst kwamen. Water kon het lichaam van stof vernieuwen; alleen VUUR dat van de
innerlijke geestelijke mens. De ware betekenis van deze uitspraak is heel
diepzinnig. Zij betekent dat hij, Johannes, een niet-ingewijde asceet, aan
zijn discipelen geen hogere wijsheid kan meedelen dan de mysteriën die
zijn verbonden met het gebied van de stof (waarvan water een symbool
is)… terwijl de wijsheid die Jezus, een ingewijde van de hogere mysteriën,
hun zou onthullen, van hogere aard was, want zij was de ‘VUUR’-wijsheid
van de ware gnosis of de werkelijke geestelijke verlichting. *13
Tot en met de doop in de Jordaan is het optreden van Johannes noodzakelijk voor de vrijmaking van de ziel en haar zalving door de Geest.
Eerder is dat niet mogelijk. Jezus en Johannes kunnen dus niet los van
elkaar worden begrepen, want het zijn de twee mensen, de uiterlijke
en de innerlijke, die tezamen het regeneratieproces ondergaan. Dat kun
je trouwens nog zien aan de geboortedata: de geboorte van Johannes
wordt gevierd op 24 juni (rond het zomersolstitium), die van Jezus op
25 december (rond het wintersolstitium), precies een half jaar later. De
symboliek is overduidelijk: Vanaf de midzomer worden de dagen (van
Johannes) steeds korter, maar vanaf de midwinter worden de dagen (van
Jezus) steeds langer, want Hij die na mij komt moet wassen en ik moet
minder worden.

*1

H.P.Blavatsky, ‘Notes on the Gospel according to John’, Collected Writings, XI,
p. 482-503; zie ook H.J. Spierenburg, The New Testament Commentaries of
H.P.Blavatsky, San Diego, Point Loma Publications, 1987.

*2

M. Nicoll, De Nieuwe Mens, Den Haag, Mirananda, 1985, p. 164-165.

*3

D. van Egmond, De wereld van de ziel, Nachtwind, 2014, p. 9-10.

*4

J. Boehme, Levend in de eenvoud van Christus. Een bloemlezing, Haarlem,
Rozekruis Pers, 1998, p. 97.
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*5
*6
*7
*8

D. van Egmond, ‘Het wonder van de lichtgeboorte’, in A. De Boer en T. Rozema,
Spirituele Kerst, Haarlem, Rozekruis Pers, 2015, p. 10.
H.P.Blavatsky, Collected Writings, XI, p. 489.
D. van Egmond, De mystieke weg van het Johannes-evangelie,
transcript van een in 2001 gegeven lezingenreeks.
Dit zijn de zeven klinkers van het Griekse alfabet ΑΕΗΙΟϒΩ, getuigend
van de zeven Hemelen of Engelen. De eerste letter is de Alpha en de
laatste is de Omega. Christus zegt niet voor niets in Openbaring 1:8,
21:6 en 22:13: “Ik ben de Alpha en de Omega.”

*9

H.P.Blavatsky, Collected Writings, XI, p. 489.

*10

H.P.Blavatsky, De Geheime Leer, I, Eng. p. 69-72.

*11

H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, II, Eng. p. 563-570.

*12

H.P. Blavatsky, Collected Writings, XI, p. 490.

*13

H.P.Blavatsky, De Geheime Leer, II, Eng. p. 566.

Overleden TVN leden
De heer R. de Bruin uit IJsselstein.
Hij was 86 jaar en lid sinds 1986.
Moge onze liefde en dankbaarheid hem
begeleiden op zijn verdere zielereis.
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Religieuze intolerantie
en sektarisch geweld
Krista Umbjärv
Krista Umbjärv komt uit Estonië en heeft (bijna)
haar Masters in de geesteswetenschappen.
Zij werkt als vrijwilligster op het hoofdkantoor
van The Theosophical Society (Adyar) in Parijs
en is secretaris van de Europese Federatie
van de TS. Zij hield deze toespraak tijdens de
Internationale Conventie Adyar in 2015.

Enige tijd geleden was ik in de gelegenheid om een vertegenwoordiger
van één van de belangrijkste wereldgodsdiensten te ontmoeten die al
gedurende meerdere jaren had deelgenomen aan interreligieuze conferenties. Op zeker moment stelde deze man voor, toen hij zag dat de deelnemers steeds hetzelfde herhaalden en dat de discussie op een bijzonder
oppervlakkig niveau bleef hangen, dat er wellicht betere manieren waren
om de tijd door te brengen. Misschien ging hij een beetje te ver, maar hij
zei dat iedereen eigenlijk had geprobeerd de anderen aan te tonen dat
zijn godsdienst de beste was!
Als mensen die kennis en een zekere ervaring bezitten zich op die manier
gedragen als ze worden uitgenodigd om hun godsdienst te vertegenwoordigen tijdens dergelijke evenementen, dan geeft dat stof tot nadenken.
Althans, dat geeft mij stof tot nadenken. Waar komt zo’n houding vandaan en waarom? Het is zeker goed en natuurlijk en logisch dat wij het
pad volgen dat ons het beste past en dat in harmonie is met ons karakter.
Toch is er een moeilijkheid die voortkomt uit het feit dat de neiging bestaat om, als we een pad volgen waarvan wij denken dat het voor ons het
beste is, te denken dat het niet alleen voor ons het beste is, maar ook
voor anderen.
Verschillend zijn, en het leven vanuit een ander gezichtspunt bekijken,
is op zich geen probleem. Het probleem is identificatie. Als wij het leven
oplettend bekijken, kunnen we zien dat wij ons met bepaalde uiterlijkheden meer identificeren dan met andere, ondanks het feit dat het ‘zelf’ de
capaciteit heeft om zich met van alles te identificeren. Het is interessant
dat de meest voor de hand liggende uiterlijkheden op fysiek niveau nu
juist die verschillen zijn die in de eerste doelstelling van The Theosophical
Society (Adyar) verder afgekort als TS, worden genoemd. Of misschien
zou men kunnen zeggen dat dit precies de reden is waarom deze verschilTheosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016
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len als eerste worden genoemd.
Zo zouden we kunnen zeggen dat identificatie plaatsvindt – natuurlijk in
verschillende mate – van het zelf met zijn ras, zijn geloofsovertuiging,
zijn sekse, zijn kaste en zijn huidskleur. Als we ons tussen mensen van
ons eigen ras, onze cultuur, onze geloofsovertuiging, enzovoort bevinden is het moeilijker het proces van identificatie te doorzien. Het wordt
beter zichtbaar als we duidelijk worden geconfronteerd met iemand die
anders is. Het lijkt of wij worden geconfronteerd; in feite worden wij niet
geconfronteerd, maar psychologisch lijkt dat zo, omdat we ons identificeren met onze geloofsovertuiging, ons ras, enzovoort. Het is alsof onze
godsdienst, onze cultuur, onze nationaliteit, en zo verder, uitbreidingen
van onszelf worden.
Als iemand, of iets (het kan een persoon, een object, zelfs een idee zijn)
ons besef van zelfpermanentie beschadigt, dan worden de negatieve eigenschappen van de persoon of het object overdreven: als we bijvoorbeeld iemand niet aardig vinden, zien we alleen de negatieve aspecten
van die persoon en verwerpen we de positieve aspecten. De overdrijving
is ook van toepassing als we aan iemand gehecht zijn, maar in dat geval
zien we alleen zijn positieve eigenschappen en verwerpen we de negatieve. Zo is ook, meestal onbewust en subtiel, de eerste reactie angst als
iemand ons besef van zelf-permanentie beschadigt. Daarna komt afkeer
en vervolgens verwerping. We kunnen observeren dat de dingen om ons
heen worden gezien als persoonlijke bedreigingen, omdat sprake is van
sterke zelfgehechtheid. Iemand zegt iets onvriendelijks over onze nationaliteit, onze cultuur, onze godsdienst of misschien zelfs over de TS, en
het is waarschijnlijk dat we op een subtiel niveau, misschien niet verbaal
maar psychologisch, reageren.
Het is niet altijd gemakkelijk om de intentie achter daden of woorden te
achterhalen. Vanuit een uiterlijk gezichtspunt kunnen daden en woorden, die voortkomen uit een gevoel van persoonlijke bedreiging of een
authentiek verantwoordelijkheidsgevoel, min of meer gelijk lijken. Het
verschil tussen intenties is vaak moeilijk te onderscheiden, omdat we in
beide gevallen voelen dat sprake is van grote betrokkenheid. Iemand zou
bijvoorbeeld iets onaardigs kunnen zeggen over de TS waarop we zouden
kunnen besluiten dat het nodig is te antwoorden. Komen onze antwoorden vanuit een diep verantwoordelijkheidsgevoel, als een ‘waakhond van
onze principes’, terwijl we als persoon onthecht zijn van het onderwerp?
Of komen deze antwoorden omdat we ons zodanig hebben geïdentificeerd
met deze organisatie dat we ons persoonlijk beledigd en geraakt voelen?
Men kan zich afvragen waarom ik over dit alles spreek. Dit zou op z’n
best een mooie theorie lijken. Hoe lost deze het feitelijke probleem op,
want er zou iets moeten zijn dat we daadwerkelijk zouden kunnen doen.
Toch is het ook zo dat wij zélf onderdeel van het probleem zijn, zolang we
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ons pad, ons gezichtspunt, of onze interpretatie van theosofie, enzovoort
(de lijst is lang) beter achten dan die van anderen, zolang we met hen
die anders zijn dan wij betrekkingen van achterdocht en afwijzing onderhouden. Het is niet nodig dat we de ander fysiek kwetsen, dat is immers
slechts een extreme uiting van onze innerlijke staat.
Zolang als de vormen van onderscheid, zoals die genoemd worden in de
eerste doelstelling van de TS, in ons blijven bestaan, zolang steunen we
allen het proces van intolerantie en geweld. Krishnamurti heeft hetzelfde
gezichtspunt beschreven ten aanzien van egoïsme. Hij zegt dat wij ofwel
egoïst, ofwel ongeïnteresseerd zijn; zelfs zij die minder egoïstisch zijn,
zijn nog steeds egoïsten.
Dit brengt ons naar mededogen. Kan werkelijk mededogen bestaan wanneer er zelfs maar een sprankje is van egoïsme, of als onpartijdigheid of
gelijkgestemdheid ontbreken? Nee, niet gelijkgestemdheid in de zin van
gelijk handelen ten opzichte van iedereen, maar gelijkgestemdheid zoals H.P. Blavatsky in haar Meditatiediagram beschrijft: Een voortdurend
pogen om een geestesgesteldheid te bereiken tegenover alles, die noch
liefde, noch haat, noch onverschilligheid is. Verschillend in uiterlijke handelwijze tegenover ieder, omdat in ieder het vermogen verschilt. Innerlijk
dezelfde tegenover allen (Noot van de redactie: zie onder andere in
Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd, UTVN, bladzijde 86 en 87).
Als mededogen is gebaseerd op vriendschap, vriendelijkheid en genegenheid, kan zijn aard niet stevig noch van grote reikwijdte zijn. Vriendschap
en genegenheid zijn buitengewoon belangrijk. Toch denk ik dat de meesten van ons, misschien wel iedereen, de ervaring hebben van vrienden
die op een dag geen vrienden meer waren; en van mensen ten opzichte
van wie we geen sympathie hadden, maar die op een bepaald moment
goede vrienden werden die ons vertrouwen waardig waren. Hoe moeten
we dit onderscheid tussen vrienden, en mensen die we niet erg waardeerden te boven komen?
Binnen theosofie spreken we van ‘eenheid’. We zeggen dat de innerlijke
natuur van ieder en allen goddelijk is, dat er geen onderscheid bestaat
tussen onszelf en de anderen, omdat we allen deel uitmaken van de Ene
Werkelijkheid. Toch is er een ander soort eenheid die in het dagelijks leven gemakkelijker te accepteren en te realiseren is. Dat is het feit dat wij
allen dezelfde menselijke ervaringen delen, hetzelfde verdriet, dezelfde
gehechtheden, dezelfde ongerustheid, enzovoort. Deze ervaringen zijn,
ongeacht onze godsdienst, nationaliteit, huidskleur of sekse, in de grond
voor iedereen gelijk. Zoals Shantideva zegt: Terwijl we het beslist willen
ontlopen, dompelen we ons in lijden. We zetten onze zinnen op geluk,
maar door onwetendheid, vernietigen we het alsof het onze vijand is.
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U weet allen dat Parijs, waar ik woon, in november 2015 verschillende
terroristische aanslagen heeft gekend. Ik herinner mij dat ik met mijn
vrienden het nieuws live volgde, toen van uur tot uur het dreigingsniveau steeds hoger werd. Wat daarop volgde, ik zeg het weer, was een
openbaar debat waarin politiek, godsdienst en dergelijke onderwerp van
gedetailleerde discussies werden. Talrijke experts gaven hun mening
over de gebeurtenissen en beschreven wat gedaan zou moeten worden
om te voorkomen dat dergelijke wreedheden weer zouden voorkomen.
Onder hen was een vrouw die leiding gaf aan een organisatie die zich
bekommerde om geradicaliseerde jongeren. Men vroeg haar welke
methode werd gebruikt om deze jongeren terug te leiden naar de maatschappij. Zij merkte op dat haar organisatie uiteenlopende methoden had
geprobeerd, maar dat de enige werkelijk doeltreffende manier om deze
jongeren te helpen was te trachten hen het gevoel terug te geven dat
de anderen menselijke wezens zijn. Klaarblijkelijk waren alle gesprekken over godsdienst, of het gebruik maken van redelijk denken volslagen
nutteloos, omdat deze jongeren dachten dat zij veel meer kennis hadden,
het meest zuivere inzicht, dat zij superieur aan anderen waren. Om die
reden veranderde er helemaal niets, wat men hen ook vertelde. Deze
vrouw zei dat radicalisering en geweld plaatsvinden op grond van de
‘ontmenselijking’ van de ander, dusdanig dat de anderen slechts objecten
zonder gevoel worden. Het gaat erom dit proces om te keren: door goede
jeugdervaringen op te roepen, het warme gevoel van familiebanden te
doen ontwaken, en door te tonen dat de anderen gevoelens hebben, dat
zij lijden, enzovoort.
Ik zou graag willen besluiten met iets dat ik mij herinner sinds ik De
Mahatma Brieven heb gelezen. Het is een citaat uit de brief van de Maha
Chohan (The Maha Chohan’s Letter) waarin wordt gezegd: Om wezenlijk
en waar te zijn, moeten godsdienst en filosofie de oplossing bieden voor
alle problemen.
Uit: Le Lotus Bleu, maart 2016
Bewerkte vertaling: S.C.
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Isis Ontsluierd,
een perspectief
David Reigle
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Nancy schrijver van Blavatsky’s Secret Books:
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Dit artikel werd geschreven voor de Duitse studieeditie van Isis Ontsluierd, Isis Entschleiert,
uitgegeven door Hank Troemel, 2003.

H.P. Blavatsky’s werk Isis Ontsluierd, gepubliceerd in 1877, had nooit de
bedoeling om Isis, de Egyptische godin die de geheimen van de natuur
belichaamt, te ontsluieren. Blavatsky had dit boek aan de drukker gegeven met als titel ‘De Sluier van Isis’, maar nadat met drukken was gestart,
werd ontdekt dat deze titel elders al was gebruikt. Er moest dus snel een
andere titel worden gevonden. De uitgever stelde Isis Ontsluierd voor en
Blavatsky kon weinig anders doen dan instemmen (Blavatsky, Isis Ontsluierd, inleiding, 1:43).
Het boek dat uitkwam als Isis Ontsluierd had niet de intentie om de geheimen van de natuur te onthullen, maar om de wereld het bestaan te
laten kennen van een ooit universele Wijsheid Religie, die nu uit het zicht
is geraakt. De symbolische Isis, de Wijsheid Religie, is inderdaad versluierd, omdat zij langgeleden verloren is gegaan voor de wereld, maar zij
bestaat! Dit opzienbarende nieuws veroorzaakte zoveel opwinding dat
de eerste druk van duizend exemplaren in tien dagen was uitverkocht
(Olcott, 294).
Wat behelst de Wijsheid Religie? Door Blavatsky werd zij in haar latere
boek De Geheime Leer (GL) beschreven als de universele wijdverbreide
religie van de oude en prehistorische wereld (GL I, xxxiv). Verder, alle
heden bestaande religies en filosofieën komen eruit voort. Wanneer dit
wordt erkend, verbrokkelen de scheidslijnen die de ene groep mensen
van de andere scheiden. Het feitelijke bestaan van de Wijsheid Religie
werd naar buiten gebracht om dit te bereiken, in overeenstemming met
de eerste doelstelling van Blavatsky’s Theosophical Society (TS) , namelijk het bevorderen van een universele broederschap.
Blavatsky had een tweevoudige opdracht bij het voor het eerst aan de
moderne wereld bekendmaken van het bestaan van de ooit universele
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Wijsheid Religie. In de eerste plaats moest ze aantonen dat de wetenschap van dat moment niet alle antwoorden had, dat de ‘ouden’ kennis
hadden van dingen die nog niet door de wetenschap waren ontdekt. Dit
deed zij in deel I van Isis Ontsluierd. Ze toonde ook aan, dat religie in
haar verdeeldheid niet langer tegemoet kwam aan de noden der mensheid, maar dat deze afzonderlijke delen samenkwamen in de ene oude
Wijsheid Religie. Dit deed zij in deel II.
In beide delen van Isis Ontsluierd citeerde zij uit vele boeken die waren
geschreven door schrijvers uit de oudheid, verspreid over de hele
wereld, die allemaal een deel van de kennis van de nu verloren Wijsheid
Religie lieten zien. Op die manier toonde zij aan dat deze kennis ooit
algemeen bekend was, hoewel ze verloren was gegaan, deels door de
religieuze ijver van volgelingen van afzonderlijke religies, en deels doordat ze door haar bewakers werd achtergehouden juist om haar te beschermen tegen dergelijke sektariërs. Deze kennis werd echter gedurende vele eeuwen zorgvuldig verborgen.
Hoe kwam Blavatsky op het spoor van het bestaan van deze ooit universele Wijsheid Religie die zo lang verborgen gehouden werd? Ze was naar
het oosten gereisd op zoek naar wijsheid en vond bepaalde personen die
de bewakers ervan waren. Blavatsky was niet de enige die naar het oosten reisde op zoek naar wijsheid. Waarom vond zij de Wijsheid Religie en
anderen niet? Het lijkt er eerder op dat de bewakers háár vonden.
De bewakers van de Wijsheid Religie vormen een geheime broederschap
die geconcentreerd is in Tibet en India. Twee leden van de Tibetaanse
broederschap waren Blavatsky’s eerste leraren, in theosofische geschriften de Mahatma’s K.H. (Koot Hoomi) en M. (Morya) genaamd. Van de
grote veertiende eeuwse Tibetaanse leraar Tsong-kha-pa, die het Tibetaanse boeddhisme hervormde en de Gelugpa Orde stichtte, werd gezegd
dat hij ook de geheime Tibetaanse broederschap, de bewakers van de
Wijsheid Religie, hervormde.
Onderdeel van zijn hervormingen is een uitdrukkelijk bevel om een poging te wagen de westerse ‘barbaren’ tijdens het laatste kwart van iedere
eeuw te verlichten (Collected Writings [CW] XIV,431). Tot dan toe, wordt
ons verteld, was iedere poging daartoe mislukt. Toen kwam de poging in
1875. De Mahatma K.H. schrijft over de keuze van Blavatsky als tussenpersoon hiervoor in een brief, die in de British Library wordt bewaard:
Na bijna een eeuw van vruchteloos zoeken, moesten onze chefs gebruik
maken van de enige gelegenheid die er was een Europees lichaam op
Europese bodem uit te zenden, om als verbindingsschakel te dienen
tussen dat gebied en het onze (De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett,
pagina 223, brief 26 - chronologisch 22). Het waren dus de bewakers van
de Wijsheid Religie die haar vonden, en toen toestonden dat zij hen vond.

124

Theosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016

Na instructies van hen te hebben ontvangen, stichtte Blavatsky in 1875
The Theosophical Society (Adyar) verder afgekort als TS. Toen schreef zij
Isis Ontsluierd, dat in 1877 werd gepubliceerd. Op die manier liet zij de
moderne westerse wereld voor het eerst kennismaken met het bestaan
van de Wijsheid Religie die in het oosten bewaard was gebleven. Haar
werd de taak toevertrouwd om een deel van de leringen naar buiten te
brengen, waarvoor zij de term ‘theosofie’ gebruikte. Het eerste deel van
deze leringen is te vinden in Isis Ontsluierd. Dit was pionierswerk dat de
weg vrij maakte voor de veel uitgebreidere gedeelten in haar latere werk,
De Geheime Leer.
Omdat iets totaal nieuws naar buiten werd gebracht, moest Isis Ontsluierd veel ruimte besteden aan het wegnemen en afbreken van bestaande
geloofsovertuigingen die een barrière vormden voor het aanvaarden van
nieuwe leringen. De bestaande geloofsovertuigingen waren, zoals eerder
gezegd, allereerst dat moderne wetenschap alle antwoorden bezat terwijl
deze in feite beperkt was tot uitsluitend de fysieke werkelijkheid; en ten
tweede dat religie de volledige waarheid bezat terwijl deze in feite slechts
delen bezat. Een groot deel van Isis Ontsluierd was dus gewijd aan het
aantonen van de tekortkomingen van wetenschap en religie, en een relatief klein gedeelte was gewijd aan het uitbrengen van nieuwe leringen,
anders dan het simpele feit van hun bestaan. Een uiteenzetting van de
nieuwe leringen als zodanig zou later komen. Degenen die De Geheime
Leer hebben bestudeerd, zouden dan ook niet moeten verwachten dezelfde soort zaken die zij in De Geheime Leer vonden ook in Isis Ontsluierd
te vinden; Isis Ontsluierd is heel anders.
Om een idee te krijgen van hetgeen men in Isis Ontsluierd aantreft, zou
het nuttig kunnen zijn enige commentaren erop van de auteur en haar
leraren door te nemen. Blavatsky schrijft: Het was de eerste voorzichtige
poging om een dun straaltje oosters esoterisch licht in het westen binnen
te laten (CW IV, 184). Ook merkt zij op: Bij het schrijven van Isis was het
ons niet toegestaan in detail te treden; vandaar - de vage generalisaties
(CW IV, 184).
De Mahatma K.H. schrijft in zijn brieven: De schrijver moest hints geven
en in de goede richting wijzen, zeggen wat dingen niet zijn, maar niet wat
zij wel zijn (Barker, 45). Van veel van de onderwerpen die in ‘Isis’ behandeld worden mocht zelfs HPB niet precies op de hoogte zijn (Barker, 179).
Zie je niet dat alles wat je in ‘Isis’ vindt slechts afgebakend en nauwelijks
geschetst is - niets compleet en geheel onthuld (Barker, 127). ‘Isis’ was
niet ontsluierd, maar biedt voldoende door flitsende oogopslagen toe te
staan die door de intuïtie van de bestudeerder kunnen worden aangevuld
(Barker, 118).
Niet alleen was het Blavatsky niet toegestaan heldere details te geven, ze
moest wat ze bekend wilde maken uitdrukken in een taal die haar vreemd
was. Zij deelt ons mee: Toen ik in 1873 naar Amerika kwam, had ik ruim
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dertig jaar geen Engels gesproken, de spreektaal die ik in mijn jeugd had
geleerd (CW XIII, 197; Barker, 472). Daarom legde zij het manuscript
van Isis Ontsluierd voor aan haar co-auteur kolonel Olcott om haar Engels te corrigeren. Zij werkten samen aan dit boek, alles herschrijvend,
behalve de passages die haar door haar leraren waren gedicteerd. Daarom zegt zij: Ik ben hem (Olcott) dankbaar voor het Engels in ‘Isis’ … De
taal in ‘Isis’ is niet de mijne, maar (met uitzondering van die delen van
het werk die, zoals ik claim, werden gedicteerd) mag slechts een soort
vertaling worden genoemd van mijn feiten en ideeën naar het Engels (CW
XIII, 198, 201).
Olcott verkeerde toen echter niet in een positie om vergissingen van de
leer waarvan Blavatsky zich door haar gebrekkige kennis van het Engels
niet bewust was, te corrigeren. Het was mijn eerste boek; het was geschreven in een taal die mij vreemd was - waarin ik niet gewend was te
schrijven; de taal was zelfs nog onbekender voor sommige Aziatische
filosofen die assistentie verleenden; en, tenslotte, was kolonel Olcott,
die het manuscript redigeerde en met mij doornam - in de jaren 1875 en
1876 - vrijwel volledig onbekend met de Arische filosofie en daardoor niet
in staat om fouten, die ik zo gemakkelijk zou kunnen maken bij het omzetten van mijn gedachten naar het Engels, op te sporen en te verbeteren
(CW VII, 50). Inderdaad, Olcott kon niet verbeteren wat hij niet begreep
en Blavatsky kon niet uitdrukken wat ze begreep: Ik ben in 47th street in
New York ‘Isis’ aan het schrijven en Zijn stem dicteert. In die droom of
in dat terugkijkende visioen herschreef ik ‘Isis’ helemaal , en kon nu in
mijn slechte Engels alle bladzijden en zinnen aanwijzen die Meester KH
dicteerde - net als de zinnen die Meester dicteerde -, terwijl Olcott zich
handenvol haren uit het hoofd trok in wanhoop om daaruit de betekenis
te halen van wat bedoeld werd (Barker, 472).
Deze situatie leidde noodzakelijkerwijs tot vergissingen in Isis Ontsluierd.
Eén die gemakkelijk te vinden is, is haar gebruik van het woord ‘God’.
In het voorwoord van dit boek schrijft Blavatsky: Toen wij jaren geleden
voor het eerst in het Oosten reisden, en het inwendige van zijn verlaten
heiligdommen onderzochten,drukten twee treurige en immer terugkerende vragen onze gedachten neder: ‘Waar, wie, wat is GOD? Wie zag ooit
de ONSTERFELIJKE GEEST van de mens, zodat hij zich kon overtuigen
van de onsterfelijkheid van de mens?’ Toen wij het meest verlangden
die verbijsterende vraagstukken op te lossen, kwamen wij in aanraking
met bepaalde mannen, begaafd met zulke geheimzinnige vermogens en
zulke diepe kennis, dat wij hen zeker ‘de wijzen van het oosten’ mogen
noemen. Wij leenden een gewillig oor aan hun instructies. Zij toonden ons
aan dat het bestaan van God, en de onsterfelijkheid van de menselijke
ziel, evenzeer bewezen konden worden door wetenschap met godsdienst
te verenigen, als een vraagstuk van Euclides. Voor het eerst ontvingen
wij de verzekering dat de oosterse wijsbegeerte geen plaats heeft voor
een ander geloof dan een volstrekt en onwrikbaar geloof in de almacht
van het eigen onsterfelijk zelf van de mens. We leerden dat die om126
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nipotentie haar oorsprong vindt in de verwantschap van de menselijke
geest met de Universele Ziel-God! Dit laatste, zeiden zij, kan alleen worden aangetoond door het eerste. De menselijke geest is het bewijs voor
Gods geest, zoals één waterdruppel het bestaan van een bron bewijst van
waaruit die druppel moet komen … bewijs het bestaan van de menselijke
ziel door haar wonderbaarlijke vermogens - en je hebt het bestaan van
God bewezen! (Isis I, VI).
Bij het schrijven van Isis Ontsluierd was Blavatsky zich niet bewust van
de bijbetekenissen van het woord ‘God’ en gebruikte het waar ze feitelijk
doelde op het onpersoonlijke en universele principe dat in het hindoeïsme
onder Advaiti Vedantijnen bekend staat als ‘Parabrahman’. Een scepticus
in mijn jonge jaren, heb ik gezocht en verkreeg door de Meesters de vaste overtuiging van het bestaan van een principe (niet een persoonlijke
God) - ‘een grenzeloze en peilloze oceaan’ waarvan mijn ‘ziel’ een druppel
uitmaakte. Net als de Advaiti’s maakte ik geen onderscheid tussen mijn
Zevende Beginsel en de Universele Ziel of Parabrahman; … Mijn vergissing was dat ik door het gehele werk (Isis Ontsluierd) de woorden Parabrahman en God zonder onderscheid gebruikte om dezelfde gedachte uit
te drukken (CW VII, 51).
Een paar jaar later dook het probleem van het gebruik van het woord
‘God’ op. In 1880 waren twee Engelsen die in India woonden, A.P. Sinnett
en A.O. Hume, een correspondentie begonnen met de twee leraren van
Blavatsky, de Mahatma’s M. en K.H. De twee Engelsen schreven toen op
basis van deze brieven over de tot dan toe verborgen of occulte leringen
van de Mahatma’s. Hume had in 1882 een ´Inleidend Hoofdstuk´ geschreven met als kop ‘God’, dat was bedoeld als inleiding bij een uiteen=
zetting over occulte filosofie. De Mahatma K.H. antwoordde duidelijk en
niet mis te verstaan: Noch onze filosofie, noch wijzelf geloven in een
God, en allerminst in één wiens persoonlijk voornaamwoord met een
hoofdletter H moet worden geschreven… Onze leer kent geen compromissen. Zij bevestigt, of ontkent, want zij onderwijst nooit iets anders dan
wat zij als waarheid kent. Daarom wijzen wij God af, zowel als filosofen
en als boeddhisten. Wij weten dat er planetaire en andere geestelijke
levens zijn, en wij weten dat er in ons stelsel niet zoiets als God bestaat,
persoonlijk of onpersoonlijk. Parabrahma is niet een God, maar absolute
en onveranderlijke wet (Barker, 59). Hume’s voorwoord had ‘God’ toegevoegd aan hun filosofie, wat de Mahatma’s als een zeer ernstig probleem
beschouwden: Als hij publiceert wat ik heb gelezen, zal ik HPB of Djual
Khool alles laten tegenspreken; daar ik niet kan toestaan dat onze heilige
wijsbegeerte dermate wordt misvormd (Barker, 337).
Een ander probleem ontstond omdat Blavatsky in 1877 toen Isis Ontsluierd werd uitgegeven geen theosofische leringen in hun volledigheid naar
buiten kon brengen, zoals hiervoor vermeld. In dit boek onderwees zij
de drievoudige samenstelling van een menselijk wezen: lichaam, ziel en
Theosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016

127

geest. Toen vier jaar later de theosofische lering omtrent de zevenvoudige samenstelling van een menselijk wezen naar buiten werd gebracht,
werd zij beschuldigd van tegenspraak. Maar zoals de Mahatma K.H. in een
brief aan Sinnett uitlegde: In werkelijkheid is er geen tegenstrijdigheid
tussen die passage in ‘Isis’ en onze latere leer, voor iemand die nog nooit
van de zeven beginselen heeft gehoord – waarvan in ‘Isis’ voortdurend
als een drie-eenheid wordt gesproken, zonder enige nadere uitleg – is er
stellig schijnbaar sprake van een behoorlijke tegenstrijdigheid. ‘U moet
zo en zo schrijven, er alleen dit van zeggen, en niet meer’ werd haar onafgebroken door ons voorgehouden toen zij het boek schreef. Het was in
het prille begin van een nieuwe cyclus, in een tijd waarin door christenen
noch spiritisten ooit werd gedacht aan, laat staan gesproken over, meer
dan twee beginselen in de mens - lichaam en ziel, die zij ‘Geest’ noemden. Als u tijd had er de spiritistische literatuur van die dagen op na te
slaan, zoudt u zien dat zowel bij de fenomenalisten als bij de christenen
Ziel en Geest synoniem waren. Het was HPB die , in opdracht van Atrya
(iemand die u niet kent), voor het eerst in ‘The Spiritualist’ het verschil
verklaarde tussen psyche en nous, nefesh en ruach - Ziel en Geest.
Zij moest het hele arsenaal van bewijzen aandragen, aanhalingen van
Paulus en Plato, van Plutarchus en Jacobus enzovoort, voor de spiritisten
toegaven dat de theosofen gelijk hadden. Het was in die tijd dat haar de
opdracht werd gegeven om ‘Isis’ te schrijven - precies een jaar nadat de
TS was opgericht. Daar er zoveel strijd over werd geleverd, eindeloze
polemieken over plaatsvonden en bezwaren werden geopperd die erop
neerkwamen dat er in de mens geen twee zielen konden bestaan,
daarom vonden wij dat de tijd nog niet was gekomen om het publiek
meer te geven dan het mogelijkerwijs kon assimileren, en voor het de
‘twee zielen’ had verwerkt; - en zo kwam het dat de verdere onderverdeling van de drie-eenheid in zeven beginselen in ‘Isis’ onvermeld bleef
(Barker, 320).
Om redenen als deze zei de Mahatma M. tegen Sinnett om ervoor te waken om onvoorwaardelijk te vertrouwen op Isis Ontsluierd (Barker, 179)
en de Mahatma K.H. zei hem hetzelfde: Tussen twee haakjes, u moet op
‘Isis’ niet al te letterlijk vertrouwen. Het boek is slechts een voorzichtige
poging om de aandacht van de spiritisten van hun vooropgezette ideeën
af te wenden en te richten op de dingen zoals ze zijn (Barker, 51).
De Mahatma refereert niet aan de kwestie omtrent twee of drie menselijke principes, maar aan de spiritistische lering dat de geesten van de
doden kunnen terugkeren en door middel van mediums met de levenden
kunnen communiceren. Theosofie bestrijdt dit met verve en legt uit dat
dit soort handelingen ernstige schade toebrengen aan de overledene, en
veelal ook aan het medium. Wat terug kan keren is niet de geest van de
overledene, maar slechts een ‘omhulsel’ of ‘schil’ die is opgebouwd uit
zijn of haar uiteengevallen lagere principes. Deze schil zou herinneringen
uit het leven van de kortgeleden gestorvene kunnen vasthouden, maar
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ontbeert de eigenlijke geest of hogere beginselen van die persoon. Communiceren ermee heeft weinig waarde voor de levende, maar het schaadt
zeker de overledene en belemmert in hoge mate zijn of haar overgang
naar de andere wereld.
Deze lering was niet helemaal duidelijk in Isis Ontsluierd. Een in 1882
in The Theosophist verschenen artikel Fragments of Occult Truth (Fragmenten van occulte waarheid) bevatte de duidelijke boodschap: geen
overgegane GEEST kan ons bezoeken (CW IV, 119, 120). In een brief
aan de uitgever werd gevraagd of dit in tegenspraak was met wat in
Isis Ontsluierd stond: Veel van de geesten die op seances mededelingen
doen - vooral zij die het medium controleren om te spreken, te schrijven of om allerlei andere handelingen te verrichten zijn menselijke, ontlichaamde geesten (Isis Ontsluierd 1:67; CW IV, 120). Blavatsky antwoordde dat dit niet het geval was en dat hier de term ‘ontlichaamde
geest’ sloeg op de ‘overblijfselen van de persoonlijke EGO’, niet op de
spirituele Ego. Ze legde uit dat het woord ‘geest’ vaak moest worden
gebruikt in de betekenis die de spiritisten eraan gaven, zoals ook andere gebruikelijke woorden, omdat anders een nog veel grotere verwarring zou zijn ontstaan (CW IV, 120). Zij beëindigde haar artikel als
volgt: We mogen zeker worden beschuldigd van een te vrije en zorgeloze wijze van uitdrukken, met een verkeerd gebruik van de vreemde
taal waarin wij schrijven, teveel onbesproken latend en onverantwoord
vertrouwend op de imperfect ontwikkelde intuïtie van de lezer. Er bestond echter nooit, noch kan er bestaan, een essentieel verschil tussen de
leringen in ‘Isis’ en die van de latere periode, omdat beide voortkomen uit
één en dezelfde bron - de BROEDERSCHAP VAN ADEPTEN (CW IV, 122).
Een maand later citeerde een andere schrijver in een andere krant deze
concluderende zin en bracht vervolgens een inderdaad ‘radicale discrepantie’ tussen de leringen die werden gegeven in Isis Ontsluierd en latere
leringen naar voren (CW IV, 182).
Reïncarnatie lijkt te worden ontkend in Isis Ontsluierd dat zegt: Reïncarnatie, dat wil zeggen het tweemaal verschijnen van hetzelfde individu,
of liever van zijn astrale monade, op dezelfde planeet is geen regel in de
natuur; het is een uitzondering, evenals het teratologische verschijnsel
van een kind met twee hoofden (Isis Ontsluierd I, 351).
Blavatsky antwoordde de volgende maand in The Theosophist dat de
‘astrale’ monade niet de ‘spirituele’ monade is, en vice versa (CW IV,
184). In andere woorden, dezelfde individuele persoonlijkheid, ene mijnheer Smit, reïncarneert niet; slechts de onsterfelijke spirituele monade
die leven gaf aan de heer Smit zal opnieuw leven geven aan een andere
persoonlijkheid, misschien een mevrouw Jansen. Daarom bestaat er geen
discrepantie. Hier merkt zij op, in dezelfde trant als eerder: Het enige
dat over deze passage, aangehaald uit ‘Isis’, kan worden gezegd is dat
zij onvolledig, chaotisch, misschien vaag is - klungelig, zoals veel meer
passages in dat werk, het eerste literaire product van een buitenlander,
Theosofia - Jaargang 117 - nr. 3 - september 2016

129

die zelfs nu nauwelijks trots kan zijn op haar kennis van de Engelse taal
(CW IV, 184).
Met betrekking tot deze reïncarnatie-kwestie zegt de Mahatma K.H. over
de verwarde en verdraaide uitleg in Isis Ontsluierd: Voor de onvolledigheid is niemand anders dan wij, haar inspiratoren, verantwoordelijk
(Barker, 169).
Deze zelfde reïncarnatie-kwestie op dezelfde pagina in Isis Ontsluierd zou
steeds weer opduiken. Vier jaar na haar eerste antwoord gaf Blavatsky
een gedetailleerd antwoord, waarbij zij een beschrijving van het proces
van reïncarnatie gaf. Ze toonde opnieuw aan dat er geen sprake was van
‘discrepantie’ maar slechts van ‘onvolledigheid’ in hetgeen eerder bekend
was gemaakt (CW VII, 181). Zij voegt hier echter aan toe dat in Isis
Ontsluierd, als gevolg van het feit dat het boek door anderen werd geredigeerd, belangrijke fouten staan die gecorrigeerd zouden moeten worden.
De volgende zin uit Isis Ontsluierd I,346) zou bijvoorbeeld veranderd
moeten worden: Dit is wat de hindoe boven alles vreest - zielsverhuizing
en reïncarnatie, namelijk slechts op andere, mindere planeten. De correcte zin zou dan zijn: De hindoe vreest transmigratie in andere lagere
vormen, op deze planeet (CW VII, 183). Ook de onderstreepte passage
uit Isis Ontsluierd I, 347: …dit vroegere leven waarin de boeddhisten
geloofden is geen leven op deze planeet zou moeten veranderd in geen
leven in dezelfde cyclus (CW VII, 184).
(Noot redactie Theosofia: deze wijziging is in de Nederlandse editie van
1995 doorgevoerd).
Nauwelijks twee jaar later werden deze twee zinnen opnieuw op vrijwel
gelijke wijze gecorrigeerd: Hindoes vrezen reïncarnatie ‘in andere en lagere lichamen’ van onmensen en dieren of transmigratie; en het vorige
leven waarin boeddhisten geloven is niet een leven in dezelfde cyclus en
persoonlijkheid (CW X, 10:215-216). Ook hier voegde zij ook een correctie in de hierboven genoemde zin toe: Reïncarnatie, dat wil zeggen
de verschijning van hetzelfde individu of liever van zijn astrale monade,
tweemaal op dezelfde planeet, is geen regel in de natuur. Hier zei ze dat
het woord ‘planeet’ een vergissing was en dat ‘cyclus’ was bedoeld, dat wil
zeggen de ‘cyclus van de rust van devachan’ (CW X, 215). Zij had al meer
dan eens uitgelegd dat de ‘astrale monade’ slechts de persoonlijkheid is;
daarom wordt de leer van de reïncarnatie van de onsterfelijke spirituele
monade niet ontkend. In dit artikel legt zij verder uit: De geciteerde paragraaf was bedoeld om de theorie van de Franse Reïncarnationisten omver te werpen, die eraan vasthouden dat dezelfde persoonlijkheid vaak
enkele dagen na de dood reïncarneert, zodat een grootvader kan worden
herboren als zijn eigen kleindochter (CW X, 215). HPB herhaalt dat in Isis
Ontsluierd dwalingen zoals ‘planeet’ in plaats van ‘cyclus’ konden blijven
voorkomen (in volgende drukken) omdat de clichés het eigendom het
eigendom waren van de uitgever en niet van haar. Dan zegt ze: Het werk
werd onder buitengewone omstandigheden geschreven en ongetwijfeld
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zal meer dan één grote vergissing in Isis Ontsluierd worden gevonden
(CW X, 215-216).
De ‘grote dwaling’, ontdekt in Isis Ontsluierd met betrekking tot reïncarnatie was indertijd te wijten aan twee oorzaken. Ten eerste, net als bij het
verkeerd gebruik van het woord ‘God’, moest Blavatsky schrijven in een
taal die haar vreemd was. Ten tweede, evenals bij het probleem van de
drie menselijke principes versus de zeven die later werden genoemd, zijn
de leringen in Isis Ontsluierd incompleet. De lering dat de persoonlijkheid niet reïncarneert, zónder te vermelden dat de onsterfelijke spirituele
monade dat wel doet, leidde tot de verkeerde opvatting dat reïncarnatie
in de Wijsheid Religie werd ontkend. Blavatsky kon staande houden dat
er geen essentiële discrepantie bestaat tussen de eerdere en de latere
leringen, omdat zij uit dezelfde bron komen, haar leraren. Dit zou dus
waar moeten zijn, ongeacht het feit of zij zelf al dan niet de volledige
lering kende. Kolonel Olcott, die steeds met haar samenwerkte bij het
corrigeren van het Engels van Isis Ontsluierd, schrijft in zijn Old Diary
Leaves over de reïncarnatieleringen: Toen wij aan ‘Isis’ werkten werd dit
niet door de Mahatma’s aan ons uitgelegd, of door haar ondersteund in
meningsverschillen over woorden of privédiscussies in die dagen. Zij hield
zich bij de theorie (en verdedigde dat ook) dat menselijke zielen na de
dood een koers volgen van zuiverende ontwikkeling naar andere en meer
spirituele planeten (Olcott, 278).
Naast dwalingen als gevolg van verkeerd woordgebruik en onvolledigheid,
werden andere toegevoegd door de proeflezers van Isis Ontsluierd. Zoals
Blavatsky het beschrijft: De drukproeven en pagina’s van Isis gingen door
de handen van een aantal goedwillende, maar niet erg zorgvuldige mensen en werden tenslotte overgelaten aan de welwillende genade van de
drukproeflezer van de uitgever (CW XIII,199). Dit resulteerde in andere
ernstige fouten, zoals op de eerste pagina. Hierover schrijft de Mahatma
K.H.: Door toedoen van de proeflezer zijn er enkele echte fouten in
geslopen, zoals in deel I, hoofdstuk 1, waar op bladzijde 1 wordt gezegd
dat de goddelijke Essentie emaneert uit Adam in plaats van omgekeerd
(Barker 51).
Er bestaat nog een ander soort dwalingen in Isis Unveiled die om duidelijke redenen niet werden opgemerkt tijdens het leven van Blavatsky.
Deze komen voort uit het feit dat Blavatsky gebruik maakte van de in die
tijd voor handen zijnde kennis en boeken om de leringen die door haar
leraren werden aangereikt te ondersteunen. Zo voegt zij bijvoorbeeld toe,
als zij over de Jains schrijft, dat Gautama Boeddha de leerling was van
de thirtamkara, de grote Jain-leraar, Mahavira genaamd: Het is duidelijk
dat Gautama- Boeddha, de zoon van de koning van Kapilawastu … en de
afstammeling van de eerste Shâkya, zijn wijsbegeerte niet uitgevonden
heeft. Hij was filantroop van nature; en zijn denkbeelden ontwikkelden
zich en rijpten onder de leiding van Tir-Thankara, de beroemde goeroe
van de sekte van de Jaïna’s (Isis Ontsluierd II, 322).
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Professor C.P. Tiele schreef in diezelfde tijd in zijn boek Outlines of the
History of Religion: Volgens de Jaina’s was Gautama (Boeddha) een leerling van hun grote heilige, Mahavira (Tiele, 141-42). Dit was in 1877 de
algemene visie, toen over de Jains vrijwel niets, en over boeddhisme erg
weinig bekend was. Deze visie was gebaseerd op het feit dat Mahavira’s
naaste discipel Gautama heette. Het is echter allang bekend dat deze
Gautama niet Gautama Boeddha was, en dat laatstgenoemde niet de
leerling van de Jain thirtamkara Mahavira was.
Dit soort dwalingen ten aanzien van boeddhisme komen in Isis Ontsluierd
vaak voor, waarbij zowel de leringen over God als over een onsterfelijke ziel of atma aan het boeddhisme werden toegeschreven. Deze leringen worden, natuurlijk, niet teruggevonden in het boeddhisme. Sommige
dwalingen, zoals ten aanzien van God, kunnen te wijten zijn aan Blavatsky’s gebrek aan vloeiend Engels, terwijl andere klaarblijkelijk voortkomen
uit het feit dat zij de toen beschikbare bronnen gebruikte om het materiaal dat haar leraren haar aanreikten te onderbouwen.
Ondanks Blavatsky’s herhaalde verklaringen dat Isis Ontsluierd verre van
perfect was, beschouwden sommige van haar volgelingen het gehele boek
als een onfeilbare waarheid. Omdat een deel haar werd gedicteerd door
haar Mahatma leraren, dachten zij dat dit met ieder woord het geval was.
Deze vrienden, even onnozel als zij vriendelijk waren, schrijft Blavatsky,
verspreidden dit idee en dit werd door de vijand aangegrepen en buiten
alle proporties overdreven. Zij vervolgt: Gezegd werd dat het gehele boek
‘Isis’ mij van voor tot achter en woordelijk gedicteerd was door deze onzichtbare Adepten. En, omdat de onvolkomenheden van mijn werk nogal
in het oog springend waren, was het gevolg van dit ongegronde en boosaardige gepraat dat mijn vijanden en critici – zoals hun goed recht was
- naar voren brachten dat óf deze onzichtbare inspirators niet bestonden
en deel uitmaakten van mijn ‘bedrog’ óf dat zij de bekwaamheid van zelfs
een middelmatig goede schrijver misten (CW XIII, 195-96).
Het idee om door onzichtbare leraren gedicteerd te schrijven, klonk zó
bovennatuurlijk dat dit soort geruchten over Isis Ontsluierd gemakkelijk
ontstonden. Blavatsky maakt echter duidelijk dat er niets bovennatuurlijks aan is. Ze bevestigt dat de leringen van haar oosterse Meesters komen en dat veel passages in deze werken door mij zijn geschreven zoals
door hen gedicteerd. Ze legt uit: Door dit te zeggen doe ik geen beroep op
iets bovennatuurlijks, want zo’n gedicteerde tekst is geen wonder. Ieder
redelijk intelligent mens, inmiddels overtuigd van de vele mogelijkheden
van hypnose (nu door de wetenschap geaccepteerd en volledig onder wetenschappelijke controle) en van de fenomenen van gedachtenoverbrenging, zal gemakkelijk toegeven dat als zelfs een gehypnotiseerd wezen,
een louter ontoerekenbaar medium, de niet uitgesproken gedachte hoort
van zijn hypnotiseur die zo zijn gedachte op hem kan overbrengen – zozeer zelfs dat de woorden die de hypnotiseur mentaal uit een boek leest,
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worden herhaald, mijn bewering niets onmogelijks inhoudt. Ruimte en
afstand bestaan niet voor gedachten; en als twee personen in een perfecte wederzijdse psycho-magnetische relatie tot elkaar staan en één van
beiden is een grote Adept van de Occulte Wetenschap, dan wordt gedachtenoverbrenging en het dicteren van hele pagina’s net zo gemakkelijk en
zo begrijpelijk op een afstand van tienduizend mijl als het overbrengen
van twee woorden binnen een kamer (CW XIII, 196).
Blavatsky benadrukt keer op keer dat haar leraren levende mensen zijn,
geen geesten zonder lichaam. Terwijl zij in New York woonde kon zij
eenvoudig gedicteerde teksten ontvangen van hen die in Tibet woonden,
omdat afstand hierbij geen barrière vormt. Zij ontving ook gedicteerde
teksten van andere leraren, die in andere plaatsen woonden, om in Isis
Ontsluierd te gebruiken. Zoals door haar medewerker kolonel Olcott beschreven, verschilde hun kennis van het Engels geweldig, zodat hij soms
verschillende correcties per regel moest aanbrengen, en soms nauwelijks
iets hoefde te corrigeren. Het unieke werk van één van deze leraren wordt
door Olcott als volgt beschreven: De meest perfecte van alle waren de
manuscripten die geschreven werden terwijl zij sliep. Het begin van het
hoofdstuk over de beschaving van het oude Egypte (Isis Ontsluierd I,
hoofdstuk XIV) is daar een voorbeeld van. We waren de avond tevoren
zoals gewoonlijk rond 02.00 uur gestopt, beiden te moe om nog even
een sigaret te roken en te praten voor uiteen te gaan. Zij viel al haast in
slaap in haar stoel toen ik haar goede nacht wenste, dus ik haastte mij
naar mijn slaapkamer. Toen ik de volgende morgen na mijn ontbijt naar
beneden kwam, toonde zij mij een stapel van minstens dertig of veertig
bladzijden in een prachtig geschreven HPB manuscript. Dit was, zei zij,
geschreven door - nou ja, een Meester, wiens naam nog nooit is neergehaald, zoals bij anderen het geval. Het was perfect in alle opzichten, en
ging zonder revisie naar de drukkers (Olcott, 211).
Het materiaal voor Isis Ontsluierd werd zo stuk voor stuk, zonder systeem, aan Blavatsky gegeven. Toen het begon, had zij geen idee dat dit
uiteindelijk een boek zou worden. Het materiaal werd later geordend en
opnieuw geordend. Zij ging vaak in op het gebrek aan een systeem door
over het uiteindelijke boek te zeggen: Het lijkt in werkelijkheid, zoals een
vriend opmerkte, alsof een massa onafhankelijke paragrafen zonder enig
onderling verband in een prullenbak door elkaar zijn gemengd en vervolgens willekeurig eruit zijn gehaald en - zijn gepubliceerd (CW XIII, 192).
Volgens de Mahatma K.H. waren haar eigen bijdragen aan Isis Ontsluierd
eveneens onsystematisch en waren haar verklaringen onduidelijk.
Zij ... is niet in staat om iets systematisch en met kalmte te schrijven, of
zich te herinneren dat het algemene publiek alle verhelderende verduidelijkingen nodig heeft die voor haar overtollig mogen schijnen (Barker,
126; 103, 111, 127).
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Door deze redenen en de diverse redenen hierboven aangevoerd, waardoor dwalingen in Isis Ontsluierd ontstonden, merkte de Mahatma K.H. op:
Het zou werkelijk herschreven moeten worden ter wille van de familie-eer
(Barker, 127).
Midden jaren 1880 begon Blavatsky inderdaad met het herschrijven en
kondigde het als zodanig aan. Omdat zij echter in staat was zo veel meer
waarheden in duidelijke termen naar buiten te brengen, werd dit project
al snel omgevormd tot een geheel nieuw boek, De Geheime Leer. Al in
1882 was de situatie duidelijk veranderd.
Zij zegt dan: Toen Isis werd geschreven, was de gedachte van hen die
de aanzet tot de voorbereiding gaven dat de tijd niet rijp was voor de
expliciete uiteenzetting van heel veel waarheden die zij nu wel in duidelijke taal willen meedelen. Daarom kreeg de lezer van dat boek over de
desbetreffende filosofie meer hints, schetsen en schaduwen te zien dan
methodische uiteenzettingen (CW IV, 253).
Tegen 1886 was de situatie grotendeels veranderd. Zij schrijft: En ik zeg
u dat ‘De Geheime Leer’ twintig maal geleerder, filosofischer en beter zal
zijn dan ‘Isis’ dat erdoor wordt omgebracht. Nu zijn er honderden dingen
die ik mag zeggen en verklaren (Barker, 535-536).
Isis Ontsluierd werd dus nooit herschreven; in plaats daarvan werd het
vervangen door De Geheime Leer. Maar deze twee boeken beschrijven
heel verschillende zaken en veel van het materiaal dat in Isis Ontsluierd
staat is tot op heden nergens anders te vinden. We zijn daarom gelukkig
dat een nieuwe uitgave van Isis Ontsluierd werd voorbereid door Boris de
Zirkoff, die ontelbare uren spendeerde aan het corrigeren van referenties,
citaten, spelling, etcetera. We zijn ook gelukkig dat door Michael Gomes
een uittreksel van Isis Ontsluierd werd voorbereid, dat het merendeel
van de gedateerde of verkeerde uitleg elimineerde. Want zoals Blavatsky,
amper elf dagen voor haar dood, over dit boek van haar zei: Ik houd vol
dat Isis Ontsluierd een massa originele en tot nu toe nooit onthulde informatie omtrent occulte onderwerpen bevat. Dat dit zo is, wordt bewezen
door het feit dat het werk bijzonder wordt gewaardeerd door iedereen die
intelligent genoeg is om de kern eruit te distilleren en weinig aandacht
te schenken aan het omhulsel, om de voorkeur te geven aan het idee en
niet aan de vorm, ongeacht de kleine tekortkomingen. Bereid om zelf –
als plaatsvervanger zoals ik zal aantonen – de schuld van alle externe,
zuiver literaire tekortkomingen in het werk op mij te nemen, verdedig ik
de ideeën en leringen erin zonder angst te worden beschuldigd van verwaandheid omdat noch de ideeën noch de leringen de mijne zijn, zoals ik
altijd heb verklaard; en ik houd vol dat beide van het allergrootste belang
zijn voor mystici en theosofiestudenten (CW XIII, 193).
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Zoals Olcott, haar medewerker bij dit boek, samenvatte: Het meest ware
dat ooit over ‘Isis’ werd gezegd was de uitdrukking van een Amerikaanse schrijver [Alexander Wilder]: ‘Het is een boek met een revolutie erin’
(Olcott 397).
Uit: Quest Magazine, zomer 2015
Vertaling: S.C.
Noot van de redactie:
Er is bij de vermelde citaten zoveel mogelijk gezocht naar de precieze
Nederlandse teksten in De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door A. Trevor
Barker en in Isis Ontsluierd. Dit was helaas niet overal mogelijk. Waar mogelijk is verwezen
naar de bladzijden in de Nederlandse edities.

Bronnen:
Barker, A.T., The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, 3d rev. ed. Adyar, Theosophical Publishing
House (TPH), 1962.
Blavatsky, H.P., Collected Writings, edited by Boris de Zirkoff. Wheaton, TPH, 1977-91.
Blavatsky, H.P., Isis Unveiled, edited by Boris de Zirkoff. Wheaton, TPH, 1972 [1877].
Blavatsky, H.P., The Secret Doctrine, edited by Boris de Zirkoff. Adyar, TPH, 1978 [1888].
Gomes, Michael, ed., Isis Unveiled: Secrets of the Ancient Wisdom Tradition, Madame
Blavatsky’s First Work. Wheaton, TPH, 1997.
Olcott, Henry Steel, Old Diary Leaves, vol. 1. 2d ed. , Adyar TPH, 1974.
Tiele, C.P. Outlines of the History of Religion, London: Trübner, 1877.
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De weg van de olifant;
de reis van de mediterende
Een meditatiedag met
Ineke Vrolijk op het
Internationaal Theosofisch
Centrum (ITC) in Naarden,
19 november 2016
Deze plaat van het temmen
van de olifant staat symbool
voor meditatie die is gericht op
duurzame kalmte en geestelijk
evenwicht.
Omdat deze meditatiedag voor
een groot deel uit stilte zal bestaan, volgt hier een korte toelichting door Arend Heijbroek.

De weg van de mediterende
Het plaatje van de monnik en de wilde olifant die getemd wordt
komt uit de Tibetaanse traditie. Het is de artistieke weergave van
de veel oudere meditatie die is gericht op duurzame kalmte, zoals
ontwikkeld door Asanga en Tsongkapa. Naar verluidt zou de afbeelding ongeveer tweehonderd jaar geleden voor het eerst als muurschildering in een klooster zijn aangebracht. De verschillende spirituele tradities kennen eveneens afbeeldingen met mens en dier, hoewel symbolen en betekenissen verschillen. Zo kent China het verhaal
van ‘de os en zijn hoeder’ die de verhouding weergeeft van onze persoonlijkheid (de hoeder) met de boeddha-natuur (de os). De traditie
van het alchemisme laat in ‘Splendor Solis’ witte en zwarte kraaien
wegvliegen, waarbij één zwarte kraai een witte kop heeft, als het
begin van de overgang van de nigredo (zwarte) fase naar de witte
fase. Het verhaal van de olifant doet inhoudelijk sterk denken aan De
Yoga-Sūtra’s van Patañjali: het doel van yoga is om het denken tot
rust te brengen.
Sleutels bij het Tibetaanse plaatje
Er bestaan verschillende vergelijkbare Tibetaanse afbeeldingen met
slechts kleine onderlinge verschillen, maar de basis en symboliek zijn
identiek. De monnik staat voor de pelgrim, de mediterende, met zijn
drijfstok van volledig bewustzijn en waakzaamheid, en zijn lasso van
mindfulness of geconcentreerde aandacht. Volledig bewustzijn en
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aandacht zijn de twee instrumenten waarmee de mediterende zijn
denken, of mind, onder controle krijgt. De olifant vertegenwoordigt
dat denken; de aap staat voor onrust en afleiding; het afgebeelde
konijn voor subtiele apathie en lethargie. Zolang de olifant donker
van kleur is staat dit voor laksheid en lethargie. De donkere aap symboliseert de staat van opwinding. De vlam vertegenwoordigt de inzet
die eerst heel hard nodig is, maar steeds kleiner wordt naarmate de
monnik op zijn pad vordert. Er zijn vijf aantrekkelijke voorwerpen,
namelijk voedsel, kleding, muziekinstrumenten, parfum en een spiegel: de vijf bronnen van zintuiglijke afleiding. De wolken zijn op deze
plaat mogelijk ter versiering afgebeeld, want ze komen niet voor op
andere afbeeldingen.
De fases één tot drie
De monnik rent met zijn drijfstok en lasso achter de wilde olifant,
die op zijn beurt achter de rusteloze aap aan rent. De monnik heeft
geen controle over de olifant (zijn denken). Tijdens de eerste fases
van meditatie heeft de mediterende meer last van onrust (de aap, de
‘monkey mind’) dan van apathie (het konijn). Aandacht (de lasso) is
hier belangrijker dan bewustzijn. Doordat de monnik zich inspant (het
vuur) komt hij meer in contact met zijn denken, de olifant. Het begin
van helderheid en stabiliteit wordt gevisualiseerd door het eerste wit
op de koppen van de olifant en de aap. Als de monnik vervolgens zijn
lasso van aandacht en mindfulness over de nek van de olifant gooit,
kijkt deze terug; het denken wordt zich bewust van de mediterende,
en deze is zich bewust van de afleidingen en richt zich weer op het
object van concentratie. Het konijn verschijnt op de rug van de olifant
en de mediterende herkent nu zijn lethargie en de onnauwkeurigheid
van zijn denken.
De fases vier tot zes
Door aandacht/mindfulness neemt de onrust (de invloed van de aap)
af, en neemt de monnik de leiding geleidelijk over, terwijl de afleidingen (de aap) terug wijken. De drijfstok (het volledige bewustzijn,
meta-aandacht) wordt nu belangrijker dan de lasso van aandacht/
mindfulness. Dan richt de monnik zijn aandacht voortdurend op zijn
denken en hoeft niet meer terug te kijken naar de afleidingen. Het
konijn van lethargie en onnauwkeurigheid is verdwenen.
De fases zeven tot negen
De olifant, het denken, hoeft niet meer met drijfstok en lasso onder
controle gehouden te worden, en de aap van onrust neemt afscheid;
suffigheid en rusteloosheid zijn mild, en komen weinig meer voor. De
olifant wordt dan helemaal wit en volgt de monnik: het denken gehoorzaamt. Ten slotte kan de monnik mediteren terwijl de olifant in
rust is. De mind kan zich voor lange tijd concentreren zonder dat dit
inzet vraagt. De vliegende monnik vertegenwoordigt fysieke en mentale soepelheid.
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De laatste twee fases
De monnik zit nu op de olifant: de mediterende beheerst het denken,
heeft het volledige evenwicht gevonden (samatha, vrede, gelijkmoedigheid) en heeft weinig energie nodig om zich te concentreren. In
de laatste fase keert de monnik terug naar de wereld om dat wat hij
heeft geleerd in te zetten voor de mensheid. Hij is nu begonnen aan
een nieuwe vorm van meditatie, namelijk vipassana, of hoger inzicht.
Dit wordt gesymboliseerd door het vlammende zwaard waarmee hij
de obstakels voor volledige kennis en inzicht doorsnijdt. Het opvlammende vuur op zijn rug verzinnebeeldt de dynamische kracht van
mindfulness en begrip.
Bronnen:
• http://terebess.hu/english/oxherd27.html
• The Perfection of Concentration door Geshe Rabten Rinpoche
(translated by Gonsar Rinpoche, prepared by Glenn Mullin and Michael Lewis; printed in From Tushita, edited and published by Michael Hellbach, Tushita Editions, 1977.)
• Path of Samatha Meditation door Andy Weber

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

WIST U DAT … u zich kunt abonneren op de gratis
Nieuwsbrief van The Elephants Adyar Renovation?
U kunt zich inschrijven op www.adyar-renovation.org
Zo blijft u precies op de hoogte van de renovatieplannen
van enkele heel belangrijke gebouwen op het
internationaal hoofdkwartier van The Theosophical Society (Adyar).
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Renovatie van Leadbeater Chambers, begroot op US$ 240,000
Internationale gasten overnachten in Adyar in Leadbeater Chambers
(LBC), een monument en een prachtig gebouw.
Goethe schreef ooit dat architectuur gestolde muziek is. Misschien
zou je beter kunnen zeggen: ‘Architectuur is gestolde tijd’, want ieder
gebouw is een uitdrukking van zijn tijd. Sommige gebouwen zijn in
de loop van de tijd zo bijzonder geworden dat we ze als monumenten
willen bewaren en conserveren. Zonder goede functie kan een gebouw echter niet in stand gehouden worden, zal steeds verder vervallen en uiteindelijk vergaan.
Met de huidige indeling voldoet LBC
absoluut niet meer aan de eisen
van deze tijd. Tijdens de conventie
in december moeten soms vier tot
zes mensen op één kamer slapen
waarbij zij toilet en douche moeten
delen (sommigen kennen elkaar
niet eens, waardoor we ver over de
grenzen van acceptatie heengaan).

Foto: Adyar, Leadbeater Chambers

Zonder de uiterlijke verschijning
aan te tasten kan het gebouw van
binnen ingrijpend worden aangepast. De grote kamers worden
gesplitst in twee twee-persoonskamers, elk met eigen sanitair en
kitchenette. Er zullen enkele familiekamers komen van de originele
grootte.
Doordat LBC een monument is
moet met de autoriteiten worden
overlegd voor de vergunning. Uitvoering van de renovatieplannen
zal meerdere jaren in beslag nemen.

Boven: impressie situatie na renovatie

Michiel Haas

Mag dit project alstublieft ook op uw financiële steun rekenen?
NL47 RABO 0303 5085 23
ten name van Stichting St. Michael Renovation Fund Adyar
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Verenigingsnieuws
Agenda Internationaal

Agenda loges en centra

Oktober 2016

September 2016 (vanaf 15 september)

6 - 11

Salzburg, Oostenrijk
The Mahatma Letters,
H.P.B.’s Teachings and The Path
Informatie:
www.europeanschooloftheosophy.com

November 2016
21/11
2/12

Adyar, India,
The Neuroscience of
Meditation met Bhaskar Vyas
en Rajni Vyas

December 2016

5 - 16

31-5/1

Adyar, India,
Theosophy and The Upanishads
met Chittaranjan Satapathy
Adyar, India,
Beyond Illusion:
A Call to Unity,
Internationale Conventie van de TS

Januari 2017
9 - 20

23-3/2

Adyar, India,
Self-Transformation and
The Spiritual Life
met Vicente Hao Chin Jr.
Adyar, India,
Live Quantum, Be Happy
met Amit Goswami

Agenda Nederland
September 2016
10

Naarden,
Professor J.E. van der Stok,
zijn leven en werk.

Oktober 2016
15

Naarden, David Nieuwejaers
Het Levende Woord,
theosofische beschouwingen
over het Johannes-evangelie.

November 2016
19
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Naarden, Ineke Vrolijk
De weg van de olifant; de reis
van de mediterende,
meditatiedag

Amersfoort
26
Openingsavond,
jaarthema Resonantie,
Martie Velthuis
Amsterdam
17
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
inleidende gespreksgroep
17
Inzicht is nu (Krishnamurti),
gespreksgroep
24
De Geheime Leer II,
gespreksgroep
24
Jñãna Yoga en
De Geheime Leer (Pablo Sender),
gesprek
Arnhem
19
Samen mediteren,
meditatiegroep
26
Ledenavond
Den Haag
19
Uren met Lao Tse en Twang Tse:
lessen voor deze tijd,
lezing, Guido Lamot
24
Mindfulness,
cursus, Ineke Vrolijk
24
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
25
Inleiding tot De Geheime Leer,
studiegroep, Wim Leys
26
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), studiegroep
Groningen
24
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
Heeze (Centrum Eindhoven)
17
De Geheime Leer, studie
Naarden
20
Pot-luck dinner en
film Krishnamurti, Peter Jonkers
Nijmegen i.o.
15
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
29
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
15
Opening studieseizoen,
via skype
22
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
Rotterdam
20
Astrologie voor dagelijks
gebruik, inleiding,
Paula van Kersbergen
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Rotterdam (vervolg)
27
Chassidische vertelling
uit de Kabbala,
lezing, Magda v.d. Ende
Utrecht
16
Heling door herbeleving;
praktijkvoorbeelden van
reïncarnatietherapie,
lezing, Matthijs v Hilten
24
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
27
Fundamenten van theosofische
leringen, studie

Oktober 2016

Amersfoort
03
De resonantie van de ziel,
lezing, Kees Voorhoeve
10
De wereld van de ziel, studiegroep
17
Hoe verder met
Theosofie Nederland,
bespreking, Wim Leys
Amsterdam
8
Regeneratie van de mens
(Radha Burnier), gespreksgroep
8
Inzicht is nu (Krishnamurti),
gespreksgroep
22
De Mahatma’s en hun brieven,
inleidende gespreksgroep
22
Svabhavat,
de korte weg tot wijsheid,
lezing, Marleen Schefferlie
Arnhem
3
De Geheime Leer,
gespreksgroep, Ineke Vrolijk
10
Krishnamurti, film,
P.J. Swagerman
17
Samen mediteren,
meditatiegroep
24
Interactieve avond Zen,
gesprek, P.J. Swagerman
31
Śiva-Sūtra,
studie/leesgroep inleiding
Den Haag
2
Inleiding in Theosofie,
cursus, Wim Leys
3
Maya Tzolkin kalender,
lezing, Erik Welten
8
Mindfulness, cursus,
Ineke Vrolijk
8
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk

Den Haag (vervolg)
10
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
17
Goddelijke Taal,
lezing, Hans van Aurich
23
Inleiding tot De Geheime Leer,
studiegroep, Wim Leys
24
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), studiegroep
31
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Groningen
8
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
22
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
Haarlem
14
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
15
De Geheime Leer, studie
Naarden
2
Morning talk
4
Laat het verleden los
(Krishnamurti), gespreksavond
9
Verborgen wijsheid
van het sprookje,
lezing, Wim Leys
16
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
18
Een benadering van de
werkelijkheid (Sri Ram),
leesavond
Nijmegen i.o.
6
Spiritualiteit en theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
13
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
20
Spiritualiteit en theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
27
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
20
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
27
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
Rotterdam
4
Aan de voeten van de meester
(Alcyone), gesprek,
Ronald Engelse
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Verenigingsnieuws
Rotterdam (vervolg)
11
Over het menselijk bewustzijn
en mogelijke ontwikkeling ervan,
studie, Ineke Vrolijk
18
Astrologie voor dagelijks
gebruik,
inleiding, Paula van Kersbergen
25
Bespreking met leden,
Wim Leys
Utrecht
7
De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
21
Bijna-dood-ervaring ontrafeld,
lezing, Maureen Venselaar
25
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
11
Ontstaan van kosmos en mens;
involutie, evolutie, studie
25
Theosofisch mensbeeld,
studie

november 2016

Amersfoort
07
Bruggen van licht en liefde,
lezing, Guido Lamot
14
De wereld van de ziel, studiegroep
21
Ledenavond / genezingsdienst
Amsterdam
12
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
inleidende gespreksgroep
12
Inzicht is nu (Krishnamurti),
gespreksgroep
26
De Geheime Leer II, gespreksgroep
26
De Ring van Shiva;
zoektocht in volksverhalen,
lezing, Klaas v Harten
Arnhem
7
De Geheime Leer,
gespreksgroep, Ineke Vrolijk
14
Theosofie in de praktijk,
lezing, Hans v. Aurich
21
Samen mediteren,
meditatiegroep
28
Interactieve avond Zen,
gesprek, P.J. Swagerman
Den Haag
6
Inleiding in Theosofie,
cursus, Wim Leys
7
De dood en daarna
volgens de theosofie,
lezing, Wim Leys
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Den Haag (vervolg)
12
Mindfulness,
cursus, Ineke Vrolijk
12
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
13
Inleiding tot De Geheime Leer,
studiegroep, Wim Leys
14
Gespreksavond
voor en door leden
20
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
21
Euthanasie vanuit theosofisch
perspectief,
lezing, Joke Vermeulen
27
Inleiding tot De Geheime Leer,
studiegroep, Wim Leys
28
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), studiegroep
Groningen
12
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
26
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
Haarlem
11
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
19
De Geheime Leer, studie
Naarden
1
Laat het verleden los
(Krishnamurti), gespreksavond
6
Morning Talk
13
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
Nijmegen i.o.
3
Spiritualiteit en theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
10
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
17
Spiritualiteit en Theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
24
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
17
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
24
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
Rotterdam
1
Europa: de geest uit de fles,
lezing, Loek Dullaert
8
Over het menselijk bewustzijn
en mogelijke ontwikkeling
ervan, studie, Ineke Vrolijk
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Rotterdam (vervolg)
15
Over het herstel van het
vrouwelijk bewustzijn,
lezing, Klaas Laan
22
Aan de voeten van de meester
(Alcyone), gesprek,
Ronald Engelse
29
Theosofie en architectuur:
De Van Nelle fabriek in Rotterdam,
lezing, Mariël Polman
Utrecht
4
De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
18
De kleine Soefi-Prins,
lezing, Wim v.d. Zwan
25
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
8
Theosofie en Kabbala,
lezing, Hans van Aurich
22
Karma en reïncarnatie, studie

december 2016

Amersfoort
12
Meditatie / genezingsdienst,
Guido Lamot
19
Lichtfeest
Amsterdam
10
Regeneratie van de mens
(lezingen van Radha Burnier)
10
Inzicht is nu (Krishnamurti),
gespreksgroep
17
De Mahatma’s en hun brieven,
inleidende gespreksgroep
17
Er is een weg die leidt naar het
Hart van het universum,
lezing, Femmie Liezenga
Arnhem
5
De Geheime Leer,
gespreksgroep, Ineke Vrolijk
12
Samen mediteren,
meditatiegroep
19
Licht in de donkerte,
lichtfeest met lezing,
Alice Bouwland
Den Haag
4
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
10
Mindfulness,
cursus, Ineke Vrolijk
10
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
12
Hermetische geneeskunst,
lezing, Frank Tuinstra
19
Lichtfeest

Groningen
10
Openbare lezing,
Wim Leys
Haarlem
9
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
17
De Geheime Leer, studie
Naarden
4
Morning Talk
6
Laat het verleden los
(Krishnamurti), gespreksavond
18
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
20
Een benadering van de
werkelijkheid (Sri Ram),
leesavond
Nijmegen i.o.
1
Spiritualiteit en theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
8
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
7
Lichtfeest, via skype
Rotterdam
6
De geheimen van de prehistorie,
lezing, Marie José Bentink
13
Over het menselijk bewustzijn
en mogelijke ontwikkeling
ervan, studie, Ineke Vrolijk
20
Lichtfeest voor leden en
genodigden
Utrecht
2
De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Lichtfeest
27
Theosofie, eeuwige wijsheid
voor deze tijd, studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
13
Wat is specifiek voor de
TS Adyar, studie en lichtfeest
Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/
loges
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Van de bestuurstafel, september 2016:
Van 15 tot 19 juli organiseerde het ITC in Naarden dit jaar het seminar
Self-Transformation and the Spiritual Life met Vicente Hao Chin Jr. uit de
Filippijnen. Hij heeft dit seminar al in vele landen gehouden, niet alleen voor
leden van de Theosophical Society, maar ook (in aangepaste vorm) voor het
bedrijfsleven, voor onderwijs- en overheidsinstellingen, zelfs voor defensie
(waar immers rond 90% van de tijd besteed wordt aan vredeshandhaving).
Er waren behalve deelnemers uit Nederland ook leden uit België, Finland,
Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje en zelfs Australië: met recht een internationaal gezelschap. Het werd een heel bijzonder evenement, waarvan zeker
gezegd kan worden dat het een leemte opvult in hoe wij theosofie doorgaans
in Nederland beleven, want nu kwam ook de praktische kant voluit aan bod.
Vic zette op een heldere en boeiende manier uiteen hoe persoonlijke en spirituele ontwikkeling ter hand genomen kan worden - de eerstgenoemde in
dienst van de laatstgenoemde. Hij liet zien wat theosofie aan de transpersoonlijke psychologie van de twintigste eeuw kan toevoegen, in een evenwichtige
mix van theorie en oefeningen. Hij sprak over het onderkennen en opheffen
van emotionele en energetische blokkades, over het verschil tussen meditatie
die de kwaliteit van het dagelijks leven verhoogt, en meditatie die spirituele
zelfverwerkelijking mogelijk maakt. Dit alles op een kristalheldere manier,
zodat de deelnemers echt het gevoel hadden dat ze zich van uur tot uur niet
alleen belangrijke kennis eigen konden maken, maar ook uiterst effectieve
methoden voor hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. De sfeer was
alle dagen bijzonder goed en in het kader van schoonheid en kunst was
er een bijzonder avondprogramma op de zondag. Een muzikaal trio: zang,
piano en saxofoon liet ons kennismaken met het werk van de vrij onbekende
Nederlandse componist Erik Lotichius. De zangeres
van dit trio, Marianne Selleger, is de kleindochter
van E.L. Selleger, TVN voorzitter in 1945-1946.
Een balletgroep voerde een prachtige spirituele
dans in twee delen op over de ui en de lotus. Deze
optredens en grote delen van het seminar zijn opgenomen op video en zullen te zijner tijd via de
TVN- en ITC-websites te zien zijn.
Het hoofdbestuur maakte bekend dat het boek
van Vicente Hao Chin Jr., The Process of SelfTransformation in het Nederlands zal worden vertaald, en gepubliceerd door onze uitgeverij UTVN.
Wie het jammer vindt dit seminar gemist te hebben kan het als School of the Wisdom in januari
2017 in Adyar (India) alsnog bijwonen.
zie www.ts-adyar.org
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Foto: Seminar Vicente Hao Chin Jr.

Foto: Het Lotichius trio

In september 2016 beginnen de programma’s van de loges en centra in het
land aan het nieuwe seizoen. Er is door de lokale teams hard gewerkt aan een
gevarieerd en interessant aanbod. Om maar wat te noemen: in Amsterdam
over Svabhavat, de korte weg naar wijsheid, in Den Haag over Goddelijke
taal, in Arnhem over Zen. Zie verder de Agenda loges en centra van dit Verenigingsnieuws. Let op: diverse loges bieden weer introductiebijeenkomsten
‘kennismaking met theosofie’ aan, zoals Amsterdam, Den Haag, Groningen,
Naarden, zie pagina 140 - 143.
De TVN najaarsdag in Naarden zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 15 oktober 2016, en zal worden verzorgd
door David Nieuwejaers: Het Levende Woord, theosofische
beschouwingen over het Johannes-evangelie.
Een absolute aanrader, niet alleen voor TVN-leden, maar voor
iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit en mystiek.
Kosten € 20,00 voor leden en € 25,00 voor niet leden,
aanmelden via evenementen@theosofie.nl
David Nieuwejaers schreef speciaal voor dit nummer van
Theosofia een interessant artikel, zie pagina 113.

De meditatiecursus van Ineke Vrolijk zal wegens succes herhaald worden in
Saint Michaels House, op zeven zondagen vanaf 30 oktober.
Zie www.itc-naarden.org
Daar staat eveneens informatie over de meditatiedag met Ineke Vrolijk op
19 november De weg van de olifant; de reis van de mediterende. In deze
Theosofia staat een uitleg over de betekenis van de afbeelding ‘de weg van
de olifant‘, zie pagina 136.

Wim Leys, voorzitter TVN
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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):

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
033 480 5653 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl
Mw. M. Polman - 020 420 3030
E-mail: logeamsterdam@xs4all.nl
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)
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
Sandra van Dalen (secretaris)
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

Buddhist Stories
samengesteld en vertaald door F.L. Woodward
Theosophical Publishing House - 140 pagina’s, Paperback
ISBN: 8170592380 – Prijs: € 3,70
Deze verhalen komen uit verschillende bronnen en zijn heldere illustraties
van Boeddha’s leer.
F.L. Woodward was een autoriteit op het gebied van de leringen van het
Boeddhisme.
Veel van zijn werk is gepubliceerd door de prestigieuze ‘Pali Text Society’.

Lama Willa Miller
Everyday Dharma
Seven Weeks to Finding the Buddha in You
Quest Books – 297 pagina’s, Paperback
ISBN: 9780835608831 – Prijs: € 17,95
Dit boek beoogt voor de lezer een eenvoudige gids te zijn op de weg
naar echte en blijvende persoonlijke transformatie. Het wordt door veel
toonaangevende boeddhisten in de hele wereld geprezen en van harte
aanbevolen.

Virginia Hanson
H.P. Blavatsky and The Secret Doctrine :
Commentaries on her Contributions to World Thought.
Quest-Books – 235 pagina’s, Paperback
ISBN: 0835606309 – Prijs: € 9,95
Virgina Hanson, ontvanger van de Subba Row medal, maakte deze compilatie van artikelen van een twintigtal schrijvers, onder andere John Algeo
(Kandinsky en theosofie), Boris de Zirkhoff (De bronnen van De Geheime
Leer), Jean Raymond (De evolutionaire cycli en hun chronologie).
Een heel waardevolle aanvulling voor de studie van De Geheime Leer.
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Theosofische Vereniging in Nederland

Foto: Deelnemers aan het seminar Self-Transformation and the Spiritual Life.

Doeleinden van The 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 onverklaarde
natuurwetten 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/september
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