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Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd

 en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, 
fotokopie, of op enig andere 
wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever. 

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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Voorwoord
Waarom deze special?
Deze maand, juni 2019, vindt u maar liefst twee Theosofia’s in uw brievenbus: het 
gebruikelijke nummer met gevarieerde artikelen, en deze special met de Nederlandse 
versie van een boek van Joy Mills: From Inner to Outer Transformation, Lectures 
on ‘The Voice of the Silence’ (UTVN 1996 en 2002). U kent waarschijnlijk allemaal 
De Stem van de Stilte, het laatste boek van H.P. Blavatsky, die in 1875 samen met 
anderen in New York de Theosophical Society (TS) oprichtte. Deze special bevat 
de Nederlandse vertaling van een lezingenreeks door Joy Mills over dit prachtige 
mystieke boekje op ons Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden, in de 
zomer van 1991. 

In april 1992 verschenen deze lezingen al eerder in Theosofia. Voor deze special zijn 
de teksten enigszins geredigeerd en zijn waar mogelijk de citaten uit De Stem van 
de Stilte overgenomen uit de meest recente Nederlands vertaling in Drie Wegen, één 
Pad (UTVN 2006). 

De aanleiding dat deze special Van innerlijke naar uiterlijke transformatie juist nu 
verschijnt, mede op verzoek van de Esoterische School voor Theosofie, is het 
bijzondere Engelstalige seminar deze maand, juni 2019, met Martin Leiderman: 
The Voice of the Silence, An Insight into the Mystery and Purpose of our Life. 
NB Als u zich nog niet heeft opgegeven: dag-bezoekers zijn van harte welkom, zie 
www.itc-naarden.org

Wie was Joy Mills? 

Daarnaast is deze special een eerbetoon aan Joy Mills die leefde van 1920 tot 2015. 
Voor meer informatie
https://theosophy.wiki/en/Joy_Mills
https://www.theosophyforward.com/flip/PearlsofJoy/index.html
The Theosophist, december 2016.

Gerespecteerd en wereldwijd bewonderd voor haar diepgaande studie en begrip van 
de eeuwige wijsheid was Joy Mills een geliefde leraar en schrijver. In de vijfenzeventig 
jaar dat zij lid was van de TS schreef zij veel artikelen over theosofie en verwante 
onderwerpen in The Theosophist en The Quest. Tijdens haar opmerkelijke leven vol 
dienstbaarheid was Joy een inspirerende en energieke leider. Ze was onder meer 
president van de Amerikaanse afdeling; internationale vicepresident in Adyar; president 
van de Australische afdeling en directeur van de Krotona School voor theosofie in 
Ojai, California. Met hulp van de Kern Foundation richtte Joy de uitgeverij en drukkerij 
van de TS in America op: Quest. In 2011 ontving zij de Subba Row medaille voor haar 
buitengewone bijdragen aan theosofische literatuur en het geestelijk inzicht daarin. 

Joy schreef verschillende boeken:  Reflections on An Ageless Wisdom, A Commentary 
on the Mahatma Letters to A.P. Sinnett; Leven in wijsheid, met lezingen die zij in 
1988 over De Geheime Leer gaf in Naarden en waarin zij sterk de nadruk legt op de 
ethische gevolgen die voortvloeien uit deze studies; Op de Drempel van het Heilige 
Pad, een psychologisch commentaar op Licht op het Pad van Mabel Collins; The One 
True Adventure, Theosophy and The Quest For Meaning en One Hundred Years of 
Theosophy.

Joy was ook een dichter. Haar honderdzevenenzestig gedichten, geschreven tussen 
1939 en 1995, zijn bij Quest gepubliceerd in For a Wayfarer.

Een uitgebreide collectie van lezingen, essays, artikelen, foto’s, brieven en meer dan 
vijfhonderd boeken met aantekeningen van Joy, voortreffelijk theosofisch onderzoeker 
en zoeker naar waarheid, is nu beschikbaar in de Krotona Library & Research Center 
in Ojai.

Conclusie 
Joy Mills heeft een waarlijk theosofisch leven voorgestaan, en leefde ons deze 
pelgrimstocht voor. Over dit pad, over deze reis, schreef zij bij het signeren van 
haar boek Op de Drempel van het Heilige Pad de volgende woorden: The journey 
is beautiful, enjoy it fully (De reis is prachtig, geniet er ten volle van - zie pagina 53).

Aan de vertaling van dit boek Van innerlijke naar uiterlijke transformatie hebben in de 
loop der tijd veel mensen gewerkt. In alfabetische volgorde: 
Corrie Blaak† – Ronald Engelse – Louis Geertman – 
Guido Haas – Fay van Ierlant  – Wim van Vledder†.

Els Rijneker, hoofdredacteur Theosofia

                                                                                      Voorwoord
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De Stem van de Stilte
Waar komt het boekje vandaan en voor wie is het geschreven?

Universele beginselen
Het was in 1991 honderd jaar geleden dat H.P. Blavatsky (H.P.B.) overleed. Zij was 
een bijzondere vrouw aan wie wij de oorspronkelijke leringen van de toenmalige 
theosofische beweging te danken hebben. Zij – en via haar haar leraren, die bekend 
zijn als de Mahatma’s, Meesters of adepten – bracht aan de wereld in het algemeen, 
en in het bijzonder aan die studenten die ontvankelijk waren voor een innerlijke vorm 
van wijsheid, de fundamentele beginselen betreffende de aard van het bestaan.

Geworteld in één allerhoogste werkelijkheid komt het heelal met alles wat zich 
daarin bevindt door een emanatieproces tot bestaan en volgt dan door de inherente 
wetmatigheid van het stelsel zelf een evolutiecyclus van wording, die tijdens het 
stadium van menszijn door de mens zelf wordt gestuurd en bewust wordt gekozen. 
Besloten in de totaliteit van het universele proces ligt het bewustzijn of de intelligentie. 
Want datgene wat is, ligt hoe het zich ook manifesteert en welke vorm het ook 
aanneemt, ingebed in en participeert in de allerdiepste zin en bedoeling die door 
het bewuste leven worden uitgedrukt. Alleen tijdens het stadium van menszijn gaat 
het bewustzijn op zichzelf terugzien. Daardoor worden zelfbewuste beslissingen en 
inspanningen niet alleen mogelijk, maar vormen ook de aan de mens voorbehouden 
keuze en het verantwoordelijk handelen van ieder wezen.

Deze grote universele beginselen, die zo schitterend naar voren komen in het 
theosofische wereldbeeld zoals dat door H.P. Blavatsky wordt uiteengezet in 
bijvoorbeeld De Geheime Leer en De Sleutel tot de Theosofie [1], komen tot een 
hoogtepunt in een ethische en morele gedragsnorm. Deze kan richting geven aan ons 
leven en ons onze wezenlijke wederkerige verbondenheid met alle levende wezens 
doen beseffen.

Zodra we ons gaan bezighouden met de vraag wat het werkelijk betekent om een 
menselijk wezen te zijn, openbaart zich voor ons een panorama van zelf-transformatie. 
Naar zo’n panorama verwijst HPB in haar grote, laatste geschenk aan de wereld, het 
boekje De Stem van de Stilte. Het is een praktische gids voor een levenswijze die in 
overeenstemming is met universele beginselen, een devotionele tekst, samengesteld 
om bij leerlingen een spirituele atmosfeer op te roepen die helpt gedachte om te 
zetten in handeling, en aspiratie in dienst vol mededogen.

De unieke erfenis van HPB
Maar laten we, voordat we verder gaan met een analyse van deze tekst als gids 
voor zelf-transformatie, nogmaals de unieke erfenis beschrijven die HPB ons heeft 
nagelaten.

Ik heb geprobeerd in heel grove lijnen een beeld te schetsen van het theosofische 
wereldbeeld, en dat was zeker het hoofdthema van haar bijdrage aan de wereld: dat 
er een wijsheid bestaat, een wijsheidstraditie, een esoterische kennis die de aard van 

                                                                             De Stem van de StilteH.P. Blavatsky
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het heelal en alles wat erin is beschrijft, met inbegrip van de mens, geworteld in een 
uiteindelijke werkelijkheid. Het is belangrijk tenminste van de basisbeginselen van die 
wijsheidstraditie – de esoterische of occulte traditie – een begrip te vormen teneinde 
de context te begrijpen waarbinnen onze studie over transformatie zal plaatsvinden. 
Want het betreft een spirituele transformatie, niet een uiterlijke of een intellectuele. 
Tegelijkertijd moet de transformatie die zal plaatsvinden totaal en volledig zijn en ieder 
aspect van ons wezen omvatten. Maar ze moet ook, zoals we zullen zien, geworteld 
zijn in een erkenning van de fundamentele beginselen die in het theosofische 
wereldbeeld naar voren komen.

Laten we ook twee andere aspecten van HPB’s schitterende wereldbeeld noemen 
die relevant zijn voor onze huidige studie. Ten eerste dat er mensen zijn die de 
wijsheid kennen – mensen die door studie, meditatie en langdurige inspanning de 
wijsheid gevonden hebben en die bereid waren de kennis mee te delen aan degenen 
die werkelijk een geheel nieuwe weg willen opgaan in hun leven. HPB sprak over 
deze mensen als haar leraren en Meesters. Zij hebben in de beginjaren van de 
vereniging een opmerkelijke briefwisseling gevoerd met een aantal mensen waarvan 
de briefwisseling met twee Engelsen, A.P. Sinnett en A.O. Hume de opmerkelijkste 
is. Deze correspondentie is voor het grootste deel gepubliceerd in het boek De 
Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett, dat we in de loop van deze reeks artikelen vaak 
zullen aanhalen. We moeten wel opmerken dat de kennis die door ware kenners van 
de wijsheid wordt meegedeeld niet tot ons hoeft te komen via boeken, brieven of 
enige andere vorm van uiterlijke communicatie. Want volgens hun eigen woorden in 
één van de brieven aan de heer Sinnett moet verlichting van binnenuit komen. Toch 
legden zij en HPB zelf ons een filosofisch systeem voor dat tegelijk zo diep en zo 
samenhangend is dat het het meest alomvattende wereldbeeld is dat we ooit gezien 
hebben. Tegelijk is ons verteld dat er slechts een tipje van de sluier is opgelicht en dat 
de Mahatma’s zelf in feite leerlingen zijn van nog verhevener wezens. Ieder stadium 
van ontwikkeling omvat slechts een trede op de ladder van bewustzijnsontwikkeling, en 
door HPB en haar leraren hebben we een glimp opgevangen van de ontzagwekkende 
waarheid dat er ‘werkelijke kenners van de wijsheid’ zijn en dat wij – hoe onzeker 
onze stappen ook zijn – het pad kunnen volgen van de Mahatma’s, de boeddha’s, de 
heiligen die ons voorgegaan zijn en enkele sporen van hun tocht hebben nagelaten.
Het tweede aspect van de bijdrage die HPB aan de wereld heeft gegeven, is het 
aspect dat ons bij deze lezingen het meest zal bezighouden. Niet alleen bestaat er 
een wijsheidstraditie en zijn er mensen die de wijsheid kennen en behoeden, maar er 
is ook een eeuwenoude weg of pad waarlangs ook wij tot die wijsheid kunnen komen. 
Niet voor onszelf, niet voor een zelfzuchtig doel – want de deur is hermetisch gesloten 
voor degenen die deze kennis alleen voor zelfzuchtige doelen zoeken – maar voor 
het welzijn van de gehele mensheid. Zoals de tekst, die onze leidraad zal zijn, heel 
duidelijk stelt: ‘Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap [2]‘.

Juist inzicht
Onze onmiddellijke taak is binnen onszelf een zodanige transformatie te bewerk-
stelligen dat deze leidt tot de geboorte van een nieuw wezen, een nieuwe mens, want 
alleen dan kunnen wij die wereldwijde transformatie tot stand brengen die een nieuwe 
wereld tot gevolg heeft. Een natuurlijk gevolg van elke innerlijke transformatie is ons 

gedrag in de wereld, want het is onvermijdelijk dat we handelen vanuit datgene wat 
we geloven en wat we zijn. Bovendien beïnvloedt het beeld dat we van anderen en 
van de wereld hebben datgene wat we zien; zoals onze visie verandert, zo zal de 
wereld veranderen.

Meer dan twee en een half duizend jaar geleden leerde de Boeddha dat de weg 
naar werkelijke transformatie begint met juiste opvattingen, juist inzicht: sammâditthi. 
Hoe kunnen we dit juiste inzicht verwerven? Dat is mijns inziens de centrale vraag 
waarmee we ons onderzoek naar transformatie moeten beginnen, of minstens naar 
het soort transformatie dat bedoeld wordt in het theosofische wereldbeeld. Want als 
er juist inzicht is, een juist beschouwen van onszelf en de wereld, verandert alles; dan 
zijn we overgegaan van innerlijke naar uiterlijke transformatie. Dan is onwetendheid, 
avidyâ, opgelost in het licht van vidya: weten, wijsheid, juist waarnemen.

Aangezien De Stem van de Stilte onze gids zal zijn op deze reis die gaat van 
innerlijke naar uiterlijke transformatie, kan het nuttig zijn te weten hoe dit boekje werd 
geschreven, waar het vandaan komt en voor wie het bedoeld is.

Hoe ‘De Stem van de Stilte’ werd geschreven
In 1887 was HPB naar Londen gebracht door enkele van haar vrienden, van wie 
Archibald en Bertram Keightly (oom en neef) toen de belangrijkste waren. In het jaar 
daarop werd De Geheime Leer gepubliceerd, het boek dat als haar hoofdwerk op het 
gebied van de uiteenzetting van theosofische wijsbegeerte moet worden beschouwd. 
In dat jaar (1888) werd ook haar innerlijke groep opgericht, een groep van uitgekozen 
studenten die in dieper contact wensten te komen met de geestelijke en occulte 
leringen die HPB presenteerde.

Het is heel goed mogelijk – maar dit is niet meer dan een veronderstelling – dat 
deze innerlijke groep, die bekendheid kreeg onder de naam Esoterische School van 
Theosofie (of E.S.T.), HPB ertoe gebracht heeft het boekje dat we nu hebben op 
schrift te stellen, omdat men haar dringend vroeg om meer instructie. Hoe het ook zij, 
eind juni of begin juli 1889 gaf HPB toe aan de wens van veel van haar vrienden om, 
vanwege haar vermoeidheid en slechte gezondheid, een tijdje naar het buitenland te 
gaan. Zij ging naar Fontainebleau, naar het Hotel de Ville de Lyon et de Londres, waar 
een vriendin, mevrouw Ida Garrison Candler, zich spoedig bij haar voegde. Het lijdt 
geen twijfel dat veel van het schrijfwerk van De Stem van de Stilte in Fontainebleau 
werd verricht, hoewel er enkele aanduidingen zijn dat zij er reeds in Londen aan 
begonnen was. Dit is voor mij aanleiding te suggereren dat het werk haar antwoord 
is op een behoefte die door enkele van haar naaste vrienden in de pas gevormde 
E.S.T. naar voren was gebracht. In een brief, geschreven in Fontainebleau aan 
dr. J.D. Buck, een vooraanstaand Amerikaans theosoof, schreef HPB:

Ik ben hier een maand of wat om uit te rusten […] Mevrouw Garrison 
Candler uit Boston (de vrouw van het congreslid, een theosofe en toegewijd 
esoterica) heeft me bijna gedwongen om een tijdje rust te nemen bij haar in 
dit bos dat nu zo mooi is, en in dit fijne land. Ik ben hier incognito […] 

                                                                             De Stem van de Stilte
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Helaas is mijn Sleutel tot de Theosofie nog niet klaar. Dit boek kan binnen 
een week gepubliceerd worden, aangezien ik de laatste drukproeven heb 
ontvangen […] en daarna mijn selectie uit Het boek der gulden voorschriften, 
De Stem van de Stilte, De twee paden en de zeven poorten. Ik heb ze 
vertaald (uit mijn geheugen, want ik ken er 39 uit mijn hoofd) en men zegt 
dat het even goed is als – enkele anderen zeggen zelfs beter dan – Licht 
op het Pad dat uit hetzelfde oude boek komt.

Maar in een eerdere brief, kennelijk in Londen geschreven en geadresseerd aan 
G.R.S. Mead staat: 

Ik heb mijn Sleutel tot de Theosofie en de eerste reeks fragmenten uit Het boek 
der gulden voorschriften – De Stem van de Stilte – voltooid. Annie Besant zegt 
dat het in gouden letters gepubliceerd zou moeten worden en zelfs Sinnetts ogen 
glinsterden toen hij het las; hij zei dat het heel mooi is.

Tijdens haar verblijf in Fontainebleau kreeg HPB bezoek van Annie Besant en 
Herbert Burrows die naar Parijs gekomen waren om een congres van de 
arbeidersbeweging bij te wonen. In het nummer van HPB’s tijdschrift Lucifer van
juni 1891 schreef Burrows over dit bezoek:

In 1889 verbleven Annie Besant en ik bij haar (HPB) in Frankrijk, in het bos 
van Fontainebleau en toen we bij haar zaten nam ze met ons een deel van 
het manuscript van De Stem van de Stilte door. Terugkijkend naar die tijd 
herinner ik me dat de passages waardoor zij het meest geroerd was, de 
passages waren waarin de afmattende tocht omhoog van de pelgrimziel 
wordt beschreven.

Annie Besants indrukken van die gebeurtenis zijn op twee verschillende plaatsen 
opgetekend. Annie Besant schreef in haar boek An Autobiography [3], dat twee jaar
na de dood van HPB verscheen:

Ik was naar Parijs weggeroepen om samen met Herbert Burrows het grote 
congres van de arbeidersbeweging bij te wonen […] en bracht enkele 
dagen in Fontainebleau door bij H.P. Blavatsky, die naar het buitenland 
gegaan was om een paar weken rust te nemen. Daar trof ik haar terwijl 
ze bezig was met de vertaling van de prachtige fragmenten uit Het boek 
der gulden voorschriften dat nu zo algemeen bekend is onder de naam 
De Stem van de Stilte. Ze schreef de vertaling snel, zonder dat ze enige 
materiële tekst voor zich had en liet me deze ‘s avonds hardop voorlezen 
om te zien of ‘het Engels netjes was’.
[…] De vertaling was in perfect en mooi Engels, vloeiend en melodisch; 
we konden maar enkele woorden vinden die in aanmerking kwamen voor 
verandering en ze keek ons aan als een verschrikt kind, verbaasd over 
onze woorden van lof – lof die iedereen met gevoel voor literatuur zou 
beamen als hij die schitterende dichtregels zou lezen.

Twee jaar nadat deze passage in Besants An Autobiography was verschenen, gaf zij 
een lezing over ‘De Meesters als feiten en idealen’, waarin zij een vollediger verslag 
gaf van haar bezoek aan Fontainebleau:

Nu nog iets over een een ander boek van haar (HPB), dat voor mij een 
bijzondere betekenis heeft en dat u vermoedelijk wel kent: De Stem van 
de Stilte. Het toeval wilde dat dit boek geschreven werd toen ik bij haar 
was in Fontainebleau. Het is een klein boekje en wat ik nu ga zeggen heeft 
alleen betrekking op het boek zelf, niet op de noten (die werden naderhand 
gemaakt).

Het boek zelf zou men een gedicht in prozavorm kunnen noemen dat uit 
drie afdelingen bestaat. Ze schreef het in Fontainebleau, voor het grootste 
deel terwijl ik bij haar verbleef en ik was in de kamer terwijl zij het zat te 
schrijven. Ik weet dat zij het schreef zonder enig boek te raadplegen, maar 
zij schreef steeds door, uur na uur, net alsof ze het uit het hoofd opschreef 
of oplas uit iets waar geen boek was. ‘s Avonds liet ze me het manuscript 
zien dat ik haar had zien schrijven toen ik bij haar zat, en zij vroeg mij en 
anderen het Engels te corrigeren, want ze zei dat ze het zo snel geschreven 
had, dat het Engels zeker slecht zou zijn. We veranderden er niet meer dan 
enkele woorden in en het is zeer zeker een staaltje van wonderlijk mooi 
literair werk […] Het boek is, zoals ik al zei, een gedicht in prozavorm, vol 
spirituele inspiratie, vol voedsel voor het hart, een stimulans voor de meest 
verheven deugd en bevat de hoogste idealen. Het is geen allegaartje dat is 
samengesteld uit verschillende bronnen, maar een samenhangend geheel 
van voorschriften. Het roert ons niet door de uiteenzetting van feiten uit 
boeken, maar door het beroep op de meest goddelijke aanleg in onze aard: 
het is zelf de beste getuigenis van de bron waaruit het voortgekomen is.

De Stem van de Stilte werd eind 1889 gepubliceerd en was daarmee het laatste boek 
dat HPB van de pers zag komen.

Wat is de bron van het boekje?
Terwijl de gedachten en idealen die erin tot uitdrukking komen het duidelijk in verband 
brengen met het uitgebreide terrein van leringen en voorschriften dat als mahâyâna- 
boeddhisme bekend staat, kunnen we niet voorbijgaan aan HPB’s eigen bewering, in 
een brief van februari 1890 aan haar zuster Vera P. de Zhelihovsky: 

Het zijn inderdaad prachtige aforismen. Dat mag ik zeggen want je weet 
dat ik ze niet zelf bedacht heb. Ik heb ze alleen uit het Telegu vertaald, het 
oudste Zuid-Indiase dialect. Het zijn drie verhandelingen over moraal en de 
morele principes van de Mongoolse en Dravidische mystici. Een aantal van 
de aforismen is wonderlijk diep en mooi, als stanza’s die uit de diepte van 
meditatie komen. Hier hebben ze een totale opwinding veroorzaakt en ik 
denk dat ze ook in Rusland aandacht zouden trekken. Zou jij ze niet willen 
vertalen?

                                                                             De Stem van de Stilte
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Maar we moeten naast deze opmerking ook aandacht schenken aan HPB’s eigen 
woorden in het voorwoord van het boekje. Ten eerste vertelt ze ons ‘dat de verzen 
afkomstig zijn uit het Boek der gulden voorschriften, één van de geschriften die in 
handen wordt gegeven van de mystieke leerlingen van het oosten’.
Vervolgens wordt ons medegedeeld dat het werk waaruit ze deze voorschriften, die 
ze uit het hoofd kende, vertaalde ‘deel is van dezelfde reeks als waaruit de stanza’s 
van het Boek van Dzyan afkomstig waren waarop De Geheime Leer gebaseerd is’.

De grote ouderdom van de originele tekst wordt aangegeven door haar verklaring 
‘dat de originele voorschriften op dunne smalle bladeren waren gegraveerd; kopieën 
stonden dikwijls op schijven. Deze schijven of platen worden gewoonlijk bewaard 
op de altaren van tempels die verbonden zijn met centra waar de zogenaamde 
contemplatieve of mahâyâna (yogâchârya)-scholen zijn gevestigd’. Aangezien één 
van deze scholen, die van Nâgârjuna, de grote boeddhistische leraar uit de tweede 
eeuw en stichter van de mâdhyamika school, in Amarâvati in Zuid India was, is het 
mogeljk dat de tekst waaruit HPB deze verzen leerde in de Zuid-Indiase taal Telegu 
gesteld was. Ze geeft echter aan dat het origineel geschreven was in beeldschrift 
en dat het zeker pre-boeddhistisch was, alhoewel er later toevoegingen werden 
gemaakt. Verderop in haar voorwoord vergelijkt zij het Boek der gulden voorschriften 
met de Paramârtha, het mystieke werk van Nâgârjuna, en ook met andere mystieke 
verhandelingen, zoals de Upanishads.

Geschreven voor ‘de weinigen’
Wat de bron ook is, De Stem van de Stilte presenteert ons de verheven leer over de 
weg die ons inderdaad van een innerlijke naar een uiterlijke transformatie zal leiden. 
Geschreven voor ‘de weinige echte mystici in de Theosofische Vereniging’ zoals 
HPB zei, roept het ons op te ontwaken tot onze wezenlijke aard. Opgedragen aan 
de ‘weinigen’ daagt De Stem van de Stilte ons uit de keuzen van elke dag en elk uur 
te maken die ons ertoe zullen leiden op onze beurt kenners (geen gelovigen) van de 
wijsheid en weldoeners der mensheid te worden.

Als we acht slaan op HPB’s bewering dat ze deze verzen (ze spreekt zelf van 
‘fragmenten’), afkomstig uit een oude tekst, uit haar hoofd opschreef ‘ten behoeve van 
de weinige echte mystici in de Theosofische Vereniging’, moeten we ons afvragen wat 
het betekent om een mysticus te zijn en of wij tot degenen behoren die de geschiktheid 
bezitten om ooit zo genoemd te kunnen worden.

We kunnen over HPB denken als een groot occultist en dat was ze zeker. Maar  
vergeet niet dat ze ons vertelt dat het werk waaruit De Stem van de Stilte afkomstig 
is ‘één van de werken is die in handen gegeven worden van mystieke leerlingen in 
het oosten’. Verder voegt ze eraan toe ‘dat het kennen van die werken verplicht is in 
die school’, waarbij ze doelt op de school van esoterisch boeddhisme waarin zijzelf 
opgeleid was. Hieruit kunnen we terecht concluderen dat HPB eveneens een groot 
mystica was en dat occultisme en mystiek niet twee paden vormen, maar één pad, 
dat leidt naar het verheven doel van ware transformatie, de schepping van een totaal 
nieuw wezen dat in onze tekst de ‘bodhisattva’ genoemd wordt, degene van wie de 
ware aard en het totale wezen wijsheid-mededogen (budhi) is.

Wanneer u eenmaal bent geworden als de

vaste ster in de hoogste hemel, moet dat 

heldere hemellichaam vanuit de diepten

van de ruimte stralen voor allen – behalve 

voor zichzelf; geef licht aan allen, maar 

ontneem het niemand.
De Stem van de Stilte: 291

                                                                             De Stem van de Stilte
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Ontwaak!
‘Bestijg de levensvogel als u weten wilt’ [1].

In de orthodoxe boeddhistische literatuur bestaan, zegt men, twee soorten geschriften. 
In de eerste plaats zijn er de sûtra’s, een term die eigenlijk ‘draad’ betekent en die in 
ruimere zin de betekenis kan hebben van een kort aforisme. Men zegt dat de sûtra’s 
verhandelingen zijn die door de Boeddha zelf zijn gehouden en die in sommige 
gevallen ook betrekking hebben op redevoeringen die weergegeven zijn door zijn 
arhat- en bodhisattva-leerlingen.

De tweede soort literatuur wordt aangeduid als shâstra’s, werken die discursief, 
logisch en becommentariërend van aard zijn en die nog steeds van grote waarde 
zijn, omdat ze in veel gevallen geschreven zijn door degenen die in contact kwamen 
met de oorspronkelijke innerlijke verlichting. Ik noem deze twee richtingen in de 
boeddhistische literatuur niet alleen omdat het overduidelijk is dat De Stem van de 
Stilte boeddhistisch is qua leringen, maar ook omdat het eerder tot de soort van 
de sûtra-teksten lijkt te behoren dan tot de shâstra-teksten. Het werk dat we hier 
ter hand nemen als een leidraad voor transformatie geeft ons dan ook geen lange 
verklaringen of logische en discursieve argumenten. Het spreekt rechtstreeks tot ons 
en schudt ons wakker door middel van een soort psychologische en zelfs spirituele 
shockbehandeling. Het daagt ons uit en doet een beroep op aspecten van onze aard 
waarvan we ons slechts vaag bewust zijn.

Dit kan ik nog verder benadrukken door te verwijzen naar een onderscheid dat Thomas 
de Quincy maakte, die zei dat er twee soorten literatuur zijn: literatuur die informatie 
verschaft en literatuur die beïnvloedt. Volgens De Quincy kan iedereen informatieve 
literatuur lezen en eruit leren. Je hoeft niet een bepaald soort leven te leiden; je hoeft 
niet een bijzonder iemand te zijn, behalve dat je een gemiddelde intelligentie moet 
hebben om de woorden en de informatie die door die woorden wordt overgebracht te 
begrijpen. Door zulke literatuur kan men buitengewoon goed geïnformeerd raken over 
allerlei onderwerpen.

Beïnvloedende literatuur daarentegen is literatuur die een individu beweegt. 
Pythagoras verwees naar zulke geschriften als literatuur die een energie bezit, een 
spirituele energie die, onder bepaalde voorwaarden, een transformerend effect kan 
hebben op het leven van een individu. Jacob Needleman schrijft in zijn boek The 
Heart of Philosophy over deze Pythagorese opvatting:

Over de energie van zulke ideeën werd in de oude taal gesproken als 
spiritueel voedsel […] Het onder woorden brengen van deze ideeën is 
slechts één aspect, hoewel heel belangrijk, van de voorwaarden die 
noodzakelijk zijn om de energie die zij bevatten over te brengen […] Het 
op de juiste wijze formuleren van grote ideeën heeft tot gevolg dat het een 
mens tot zwijgen brengt en dat het zijn denken tot stilstand brengt.

                                                                                       Ontwaak!
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We hebben beide soorten literatuur nodig, maar het is nuttig om tussen beide 
onderscheid te maken, zodat we begrijpen dat, wanneer we in informatieve literatuur 
aan het leren of studeren zijn om informatie te verkrijgen, deze kan worden vergeleken 
met shâstra’s, nuttig om onze geest te verruimen, nieuwe inzichten te verschaffen 
en ons een steeds groter begrip te geven. Anderzijds dient beïnvloedende literatuur 
die verwant is aan de sûtra’s een heel ander doel, maar om dat te verwezenlijken 
moeten we erkennen dat waar begrip, ware wijsheid, van binnenuit komt en daarom 
gewekt moet worden. Misschien is het niet eens zozeer dat de wijsheid moet worden 
gewekt, maar dat we zelf moeten ontwaken door ons die wijsheid, die er altijd is, 
eigen te maken  en er één mee te worden. De Stem van de Stilte is beinvloedende 
literatuur: vele, zo niet alle passages, aforismen of verzen bewegen ons ten diepste 
en hebben tot gevolg dat wij onze geest in een toestand van innerlijk zwijgen 
brengen, een toestand waarin we ten volle en totaal wakker worden en daardoor 
ontvankelijk voor de intuïtie in de meest ware zin van het woord, voor de wijsheid, de 
waarheid en de werkelijkheid die ten grondslag liggen aan alle bestaan, waarin we 
het bestaan waarnemen met een ‘ongesluierd geestelijk inzicht’, om de woorden van 
H.P. Blavatsky te gebruiken.

Zelfs de titel, De Stem van de Stilte, die  we als onze leidraad nemen op het pad van 
innerlijke naar uiterlijke transformatie zou ons wakker moeten schudden voor een 
geweldige waarheid: de stilte, de leegte, dat waaruit al het geschapene voortkomt 
heeft een stem. We vinden dit concept, dat in feite een heel abstract idee is, terug in 
de joods-christelijke geschriften en we zien het ook uitgedrukt in de heilige geschriften 
van andere religieuze overleveringen. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis 
lezen we deze uitspraak: En God zeide: laat er licht zijn [2].

Hier spreekt een stem vanuit de stilte van het niet-iets-zijn, vanuit een ruimte die 
in de occulte literatuur soms âkâsha genoemd wordt, een stem, niet van één of 
andere antropomorfe godheid, maar van de ruimte zelf die klank voortbrengt om 
een gemanifesteerd universum tot bestaan te brengen. In het mystieke evangelie 
volgens Johannes staan deze schitterende poëtische woorden: In den beginne was 
het Woord, en het Woord was bij God [3]. N. Sri Ram schreef:

‘De stem van de stilte’ is een mystieke spreekwijze die vele betekenissen 
heeft die betrekking hebben op verschillende niveaus. We kunnen de stem 
op ons niveau opvatten als de stem van buddhi of intuïtie. Intuïtie is niet zo 
maar een vaag idee of vermoeden; het is een met zekerheid begrijpen, een 
onfeilbare aanwijzing die pas van binnenuit komt wanneer de geest niet 
verward wordt door het denken. De stem van de intuïtie spreekt tot ons op 
momenten dat we ons ervoor openstellen [4].

Het is misschien goed om hier even stil te staan bij de andere term die gebruikt wordt 
in de titel van dit kleine werkje dat de leidraad is bij ons onderzoek. In feite bevat de 
titel van de verhandeling die HPB ons gaf een paradox die onze aandacht verdient, 
want het lijkt toch wel vreemd om deze twee woorden ‘stem’ en ‘stilte’ naast elkaar 
te zetten, zoals dat in deze titel gebeurt. Als de term ‘stem’ verwijst naar intuïtie, 
waarnaar verwijst de term ‘stilte’ dan? In de boeddhistische traditie, waarin dit werkje 

zeker wortelt, is een basisprincipe dat ten grondslag ligt aan al het bestaande het 
begrip shûnyatâ, vaak vertaald als ‘zo-heid’ maar ook als ‘ledigheid’. Etymologisch 
is het afgeleid van de werkwoordstam svi, dat ‘zwellen’ of ‘zich uitzetten’ betekent, 
merkwaardig genoeg dezelfde betekenis als de stam waarvan het woord Brahman is 
afgeleid. Het betekent dus die fundamentele zo-heid of niets-heid waarvan alles wordt 
afgeleid. Shûnyatâ kan worden omschreven als de ultieme stilte, de oorspronkelijke 
stilte van waaruit de scheppende stem weerklonk om alles wat bestaat tot manifestatie 
te brengen. Deze oorspronkelijke stilte ligt ook aan ons bestaan ten grondslag en 
dus kunnen we, wanneer we ons in een toestand brengen van werkelijk zwijgen, 
de stem van buddhi of scheppende intuïtie horen. We kunnen zeggen dat de stem 
het in zichzelf bestaande geluid van de werkelijkheid is dat men hoort wanneer 
men shûnyatâ ervaart, dat wil zeggen wanneer men alle beperkingen die aan de 
werkelijkheid zijn opgelegd opruimt.

Madame Guyon, de grote Franse 17e eeuwse mystica, maakte een onderscheid dat 
ons kan helpen als we nader ingaan op de noodzaak om te ontwaken, wat in feite een 
ontwaken is voor de essentiële ‘zo-heid’ van alles. Ze zei dat er vier soorten stilte zijn: 
het stil zijn van geluid, het stil zijn van verlangen, het stil zijn van het denken en het stil 
zijn van de wil. Misschien herinnert u zich het vrij beroemde verhaal van de Boeddha 
die eens werd benaderd door een monnik die graag wilde weten of er al dan niet een 
onafhankelijk zelf bestaat. Er wordt gezegd dat de Boeddha een ‘verheven zwijgen’ in 
acht nam. Dit zouden we kunnen omschrijven als het zwijgen van de wil, aangezien 
het het stopzetten was van elk ik-bewustzijn, het realiseren van shûnyatâ, of van de 
zo-heid in alles, wat ook de leegte is van wat elk ‘zelf-zijn’ genoemd wordt. De stilte 
van het denken of het stil zijn van de geest is het doel van yoga en daarnaar wordt 
overal in De Stem van de Stilte steeds opnieuw verwezen.

Worstel met uw onreine gedachten, voordat ze u overweldigen [5].
Beheers uw gedachten, strever naar volmaking, 
als u over haar drempel wilt gaan [6].
U moet die standvastigheid van geest bereiken, waarin geen bries, 
hoe krachtig ook, enige aardse gedachte kan binnenvoeren [7].

De stilte van verlangens verwijst duidelijk naar de noodzaak om onze emoties onder 
controle te brengen, zodat we niet de hele tijd gevuld worden met het lawaai van 
wat we wel en wat we niet leuk vinden, terwijl de stilte van geluid moet slaan op 
het ophouden van het uiterlijk lawaai dat we maken in onze gang door de wereld. 
Want het fysieke lichaam zelf heeft zijn eigen geluiden en het is niet gemakkelijk 
om die tot een totaal zwijgen en een complete rust te brengen. Zoals we zullen zien 
betekent ‘bestijg de levensvogel’ het bereiken van een toestand van evenwicht, wat 
een toestand is van zowel uiterlijke als innerlijke stilte, maar daarmee loop ik vooruit 
op de beschouwing van het proces van ontwaken dat een noodzakelijke fase is in het 
transformatieproces.

                                                                                       Ontwaak!
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In De Stem van de Stilte wordt tegen de aspirant gezegd:

Voordat de ziel kan zien, moet de innerlijke harmonie bereikt worden […] 
Voordat de ziel kan horen, moet het beeld (de mens) 
even doof worden voor bulderen als voor fluisteren […] 
Voordat de ziel kan verstaan en zich zou kunnen herinneren, 
moet zij één worden met de stille spreker [8] […]

In theosofische woorden uitgedrukt zou men zich de ‘stille spreker’ kunnen voorstellen 
als de monade, atma-buddhi, het onsterfelijke deel van onze natuur, de god binnenin 
ons die licht en transformatie doet ontstaan. Onze taak op dit pad van transformatie 
is het bereiken van dat diepe bewustzijn, die fundamentele natuur binnenin ons, 
wanneer een stem kan worden gehoord vanuit de stilte.

Wij kunnen vragen: ‘Hoe doen wij dat bewustzijn in onszelf dan ontwaken?’ De Stem 
van de Stilte geeft een aantal suggesties over wat moet worden gedaan om dat soort 
bewustzijn te bereiken dat kenmerkend is voor iemand die HPB aanduidt als een 
‘kenner van het Alzelf’ [9] en die zij nader definieert in haar aantekeningen als een 
‘tattvajnâni, ofwel iemand die de beginselen in natuur en mens kan onderscheiden’ 
[10]. Eén van de essentiële wijzen om zo’n ‘kenner’ te worden, wordt eenvoudigweg 
zo aangegeven: ‘Bestijg de levensvogel als u weten wilt’ [1]. Nu ligt het in de aard 
van een vogel om naar boven te vliegen. Als men naar een hoger gelegen punt 
gaat, bijvoorbeeld naar een bergtop, dan krijgt men een groter overzicht. Vanuit een 
vliegtuig kun je veel meer zien dan vanuit een trein of auto. Dit betekent niet dat het 
van dichterbij zien van een plek die je ziet wanneer je uit wandelen gaat of in een auto 
rijdt niet belangrijk is. Maar om een wijder perspectief te krijgen van het hele gebied 
dat men wenst te onderzoeken is het nuttig om er een blik vanuit de hoogte op te 
werpen.

De theosofische visie op de wereld geeft, zoals we in de eerste lezing benadrukten, 
een panoramisch overzicht en dit is een essentieel element waarom zij zo uniek is. 
Veel filosofieën en wetenschappen starten vanuit een zeer beperkte visie. In sommige 
gevallen beperkt die visie zich bijvoorbeeld slechts tot de stoffelijke wereld en het 
bestaan van iets buiten het stoffelijke of materiële wordt als misschien plausibel, maar 
niet erg waarschijnlijk aangenomen. De theosofische filosofie van haar kant moedigt 
ons juist aan om de ruimst mogelijke visie te ontwikkelen en niet met het stoffelijke te 
beginnen, maar met dat wat de basis van ons bestaan is, de allerhoogste werkelijk-
heid die ten grondslag ligt aan al het bestaande.
In De Stem van de Stilte worden we aangemoedigd om die ruimere visie te 
ontwikkelen, de visie die een vogel zou hebben. Welke visie is dat? Vanuit 
theosofisch perspectief is het een visie op het universum die je ten diepste doet 
beseffen dat al het bestaande één is, dat alle leven één is, een eenheid die wordt 
weerspiegeld naar elk niveau van het bewustzijn. Als ons doel is, zoals De Stem van 
de Stilte ons zegt, om ‘in de voetsporen […] te treden van de heilige Tathâgatha‘ [11], 
hetgeen betekent het bodhisattva-pad te kiezen, dan moeten we de wereld en alles 
daarbinnen zien zoals een bodhisattva dat doet. Er is wel gezegd dat een bodhisattva 
de enkele draad ziet die alle bewustzijn, alle wezens verbindt. Deze eenheid komt voort 

uit het feit dat elk niveau van bewustzijn slechts een differentiatie is van één essentieel 
en ongedifferentieerd bewustzijn. Op elk niveau is het ongedifferentieerde aanwezig 
in het gedifferentieerde. Dit daadwerkelijk in te zien, betekent een getransformeerde 
visie te hebben verkregen op de wereld en alle schepselen daarbinnen. Zoals we 
zullen zien, leidt zo’n getransformeerde visie tot een veranderde wijze van handelen 
in de wereld. Maar eerst moet, zoals de woorden van onze tekst ons vertellen, ‘het 
stoffelijk oog blind worden voor alle begoocheling’ [8]. De grote begoocheling van 
afgescheidenheid, de illusie van anders te zijn, moet worden opgelost en weggenomen, 
want we moeten tot de kennis komen, zoals HPB tegen haar studenten zei, dat ‘het 
bestaan in werkelijkheid één is’. Het is een toestand van zien waarin, om nogmaals 
de tekst aan te halen, ‘uw zelf in het Zelf verloren is, uzelf naar Uzelf, opgegaan in dat 
Zelf waarvan u eerst een straal was’ [12]. Vanuit zo’n gezichtspunt ontstaat ‘de juiste 
waarneming van bestaande dingen’ [13].

Wanneer men eenmaal een dergelijke visie bereikt heeft, die wijze van waarnemen, 
dat innerlijk weten, ‘dan kunt u rusten tussen de vleugels van de grote vogel’ [14]. In 
een dergelijke toestand rusten ‘tussen de vleugels’ is te komen tot een toestand van 
innerlijk evenwicht, en dat is niet een statisch evenwicht. We kunnen denken aan een 
koorddanser in een circus: als hij over de hoge draad loopt, blijft hij niet stram en stijf, 
maar hij beweegt gracieus van de ene naar de andere kant en toch is daarbinnen wat 
we kunnen noemen een stil centrum, een centrum van evenwicht of balans. Ware 
transformatie vindt plaats vanuit dát centrum. Tegelijkertijd is het een plaats van rust, 
in die zin dat het stille centrum ons ware thuis is, ons nest als het ware; onze tekst 
zegt het zo:

Ja, zoet is het rusten tussen de vleugels van dat wat niet geboren is, 
noch sterft, maar het aum is in alle eeuwigheid [15].

Wat betekent dit? Als we ons herinneren dat De Stem van de Stilte een beïnvloe-
dende tekst is, kunnen we de rijkdom van de metafoor die nu voor de ‘levensvogel’ 
gebruikt wordt, onderzoeken. Want die vogel wordt hier het heilig woord genoemd, 
het scheppend woord, waardoor een heel gemanifesteerd universum tot leven wordt  
gewekt.

Het is het ‘aum’ of ‘om’, een woord waarvan men zegt dat het het meest complete 
woord is dat verklankt kan worden, want om het ten volle te laten klinken, moeten we 
het volledige register van de stem en van het spraakorgaan benutten, van de keel, via 
de centrale mondholte, tot de lippen toe.

In de Nâdabindu Upanishad zegt men dat het aum het vierlettergrepige woord is 
waardoor verleden, heden en toekomst vastgelegd wordt. Het heeft vier lettergrepen 
omdat het eindigt met wat bekend staat als de ardha-mâtrâ of halve lettergreep. 
Verder wordt in die upanishad gezegd dat de vogel het geheel van het bestaande 
vertegenwoordigt en zo komt het dat de A zijn rechtervleugel is; de U zijn linkervleugel; 
de M zijn staart, terwijl de ardha-mâtrâ of halve lettergreep zijn hoofd is. De poten 
van de vogel zijn de drie guna’s, sattva, rajas en tamas, de eigenschappen van de 
materie op elk niveau, terwijl het lichaam de waarheid is. Het rechteroog is dharma en 
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het linkeroog adharma. De ‘voeten’ van de vogel symboliseren de stoffelijke wereld 
(bhûrloka); de heupen het mentale (svarloka); de navel het buddhische (maharloka); 
het hart het atmische (janarloka); de keel anupadaka (taparloka); terwijl het midden 
van de wenkbrauwen en het voorhoofd adi vertegenwoordigen (satyaloka). Zo’n  
vogel te bestijgen is inderdaad de ‘al-kenner’ worden. 

De levensvogel heeft dus vele betekenissen, net zoals het heilige woord ‘aum’ of ‘om’. 
In de Mândûkya Upanishad vertegenwoordigt het aum de vier stadia van bewustzijn 
en daarom is het verklanken van dat woord een overgaan van onze huidige toestand 
van bewustzijn naar een getransformeerde toestand van bewustzijn. In de Purâna’s, 
en in het bijzonder in de Vishnu-Purâna, staat de vogel bekend als hamsa, ‘wiens 
ademhalingsgeluid de magische melodie is van de schepping en de oplossing van de 
wereld’ [16]. Vishnu is ook het symbool van wijsheid. De hamsa is de mythologische 
vogel waarvan men veronderstelt dat hij het vermogen heeft melk uit water te halen, 
wat slaat op zijn vermogen tot onderscheiden, symbool voor inherente wijsheid. 

De hamsa of zwaan is een belangrijk symbool omdat hij in zijn levenswijze de 
tweevoudige aard van alle wezens laat zien. Ten eerste zwemt hij op het water, maar 
is er niet vast mee verbonden. Ten tweede kan hij zich van het water losmaken en 
opstijgen naar de zuivere ruimte, en daar is hij evenzeer thuis als in de wereld daar 
beneden. Zo symboliseert hij de ongebonden vrije zwerver, degene die in staat is zich  
door alle rijken van het bestaan te bewegen. Ieder van ons moet de hamsa worden, 
want hoewel wij ogenschijnlijk aardgebonden en beperkt zijn, kunnen we vrij en 
onbegrensd worden zoals deze vogel. Een mens die een bepaald niveau van evolutie 
bereikt heeft, en we stellen ons dat niveau vaak als ‘bevrijd’ voor, wordt een hamsa 
of een paramahamsa genoemd, iemand die waarlijk vrij rondtrekt door alle werelden, 
vlekkeloos als de witte hamsa, vrij van alle verkleuringen die worden veroorzaakt door 
voorkeur of afkeer, aantrekking of afstoting.

Het woord hamsa zelf is, net als het ‘aum’ , een mystiek woord waarin grote vermogens 
schuilen, want men zegt dat, wanneer men het voortdurend herhaalt, het klinkt als 
so-ham of sa-aham, waarbij aham ‘ik’ betekent en sa ‘hij’ of ‘dat’. Door het aldus 
te herhalen zeggen we dus: ‘Dat ben ik; ik ben dat’. In één woord verklaren we het 
gehele mysterie van het bestaan.

In één van de Upanishads wordt gezegd dat de hamsa als een symbool van het 
goddelijk Zelf in het lichaam van het universum zichzelf manifesteert door middel van 
een lied en dat, wanneer een groot yogi prânâyâma beoefent, hij het ritme van zijn 
ademhaling hoort als een manifestatie van dat lied of die melodie. Ook wij kunnen 
die innerlijke stem of dat ritme horen, want het inademen, zegt men, maakt het geluid 
ham en het uitademen het geluid sa. Wanneer we in- en uitademen zingt onze adem 
hamsa, hamsa en onthult ons zo voortdurend de innerlijke aanwezigheid van de Ene. 
In ons beperkte bewustzijn vergeten we deze mystieke waarheid. Toch zingt elke 
ademtocht, elke in- en uitademing van ons, over de eenheid van al het bestaande: ‘Ik 
ben Dat; Dat ben Ik’.

Hier en nu is de vogel bekend als kâlahamsa, de vogel in de tijd, want kâla is tijd. 
Uiteindelijk zullen we paramahamsa worden, hetgeen in de taal van onze tekst 
betekent: een boddhisattva worden, vrij om zich door alle niveaus van het bestaan 
te bewegen, door alle niveaus van het bewustzijn. Op elk moment bestijgen we 
de levensvogel. Ons probleem is dat we dat niet weten, dat we het ‘aum’ , dat het 
universum als één geheel in zich besloten heeft, niet horen omdat we, figuurlijk 
gesproken, eerst op de ene vleugel van de tijd zitten en dan op de andere. Alleen 
wanneer we de levensvogel bestijgen, wanneer we in het centrum rusten en op de 
stromingen van de lucht drijven, ontwaken we tot de ene werkelijkheid. Omdat we 
voor het ene zijn ontwaakt, zijn we ontwaakt voor alle mogelijkheden. In de woorden 
van de Mandukya Upanishad:

OM! Mogen onze oren het goede horen. 

Mogen onze ogen het goede zien. 

Mogen wij hem dienen met de kracht van ons lichaam. 

Het woord OM 

dat het onvergankelijke Brahman is, 

is het universele, het onvergankelijke. 

Verleden, heden en toekomst, 

alles is AUM. 

En alles wat aan gene zijde ligt

van de drie verdelingen van de tijd 

(verleden, heden en toekomst),

ook dat is AUM [17].

                                                                                       Ontwaak!
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Keuzes
‘Zoek naar de paden’ [1].

Wij houden ons bezig met transformatie, een proces waarin we onszelf totaal moeten 
omvormen. Wanneer we over zo’n proces spreken, zien we het gewoonlijk als een 
weg of een beweging, een pad, maar wanneer we die termen gebruiken, moeten 
we onderzoeken wat we er precies mee bedoelen. De Stem van de Stilte spreekt op 
een aantal plaatsen over een pad. Fragment II draagt als titel: ‘De twee paden’ [2]  en 
vers 111 adviseert de aspirant: ‘Zoek naar de paden’ [1]. In Licht op het pad wordt ons 
gezegd ‘de weg te zoeken’ [3]. Naar verluidt zei de christelijke Meester: ‘Ik ben de weg, 
de waarheid en het leven’ [4].

Wat wordt dus bedoeld met een pad in het spirituele leven, het leven dat leidt van een 
innerlijke verwerkelijking naar een uiterlijke transformatie? Het ligt in de aard van een 
weg of een pad om ergens te beginnen en ergens heen te leiden; het beginpunt en 
het einddoel ervan kunnen dan gezien worden als even belangrijk. Als ik wil reizen 
van Los Angeles naar New York, of van Amsterdam naar Naarden, of van Delhi naar 
Madras, dan moet ik beginnen in Los Angeles, Amsterdam of Delhi. In die zin is het 
beginpunt belangrijk. Mijn doel, namelijk in New York, Naarden of Madras aan te 
komen, is even belangrijk.

Wanneer we echter spreken van een pad in het spirituele of religieuze leven, dan 
moeten we erkennen dat we de term gebruiken als metafoor. Net zoals de prachtige 
term ‘levensvogel’, die we in het vorige hoofdstuk onder de loep namen, een metafoor 
is die vele betekenissen heeft, symbool voor een diepe waarheid, zo is de term ‘pad’ 
een metafoor voor een bewustzijnstoestand. Want de term zoals deze wordt gebruikt 
in religieuze of spirituele teksten is niet ‘iets dat op zichzelf staat’, iets dat twee 
punten verbindt waarvan het duidelijk verschilt. We kunnen zeggen dat het pad in 
werkelijkheid een naam of een metafoor is voor ons eigen individueel georiënteerde 
wordingsproces.

In die zin kan het pad een ‘onderweg zijn’ genoemd worden dat ons hele wezen 
in al zijn veelvoudigheid en complexiteit doordringt. Om dit op een andere manier 
te stellen: ik kan van Los Angeles naar New York reizen zonder enige essentiële 
verandering in mijn innerlijke aard. Als ik hebzuchtig of egoïstisch ben in Los Angeles, 
ben ik waarschijnlijk net zo hebzuchtig of egoïstisch in New York: het reizen alleen 
zal geen essentiële verandering hebben teweeggebracht in mijn aard. Afhankelijk van 
de lengte van de reis (en die zal afhangen van de wijze waarop ik heb verkozen te 
reizen) kunnen er enkele uiterlijke veranderingen zijn, maar er zal zich niets van een 
echt essentiële aard hebben voorgedaan. 

Op het pad van transformatie echter, op dat pad dat wij ingeslagen zijn, moet alles 
in ons veranderd worden. Voor een dergelijke transformatie zijn het beginpunt en het 
doel allebei belangrijk, maar er is een andere factor bijgekomen. En die factor komt 
al vrij vroeg in onze tekst duidelijk naar voren: ‘U kunt het pad niet gaan, voordat u 
dat pad zélf geworden bent’ [5]. Met andere woorden, wij staan niet los van het pad, 

                                                                                        Keuzes

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Deze boeken door Joy Mills zijn bij de TVN verkrijgbaar

http://www.theosofie.nl/gemarkeerd/mills/



24                                                   Theosofia - Special Joy Mills - juni 2019                                                  25

van het proces. Wanneer ons gezegd wordt te ‘zoeken naar de paden’, zoeken we 
niet naar een weg of pad buiten onszelf; we onderzoeken onszelf, onze motieven, 
onze meest innerlijke aard, de wortels van het bestaan zelf. Om het pad te worden, 
hetgeen een zelfgekozen verantwoordelijkheid is, gaan we een transformatieproces 
doormaken of, zo u wilt, een transformatieproces waarin het doel het proces bepaalt. 
Het doel, kunnen we zeggen, is het ontwerp van hoe je zult worden.

Waar beginnen we? De grote boeddhistische hervormer Tsong-kha-Pa, naar wie 
HPB op een aantal plaatsen verwees, stelde voor dat we moeten beginnen met wat 
hij noemde ‘mijn huidige unieke omstandigheden’. We moeten onze plaats bepalen, 
niet zozeer door wat we denken dat we zijn, maar door de wijze waarop we in de 
wereld handelen. Hoe we in de wereld handelen onthult welke kijk we hebben op 
wat het betekent mens te zijn. Volgens Tsong-kha-Pa vraagt het beginnen met ‘mijn 
huidige unieke omstandigheden’ een beschouwing van ‘mijn eigen dood’. Dit mag 
een zeer opzienbarende bewering lijken, en die beschouwing dient niet om iemand 
de nietigheid van het leven te doen voelen, maar veeleer om iemand tot de erkenning 
te brengen van het intrinsieke belang van een incarnatie, aangezien ons mens zijn 
het resultaat is van onze handelingen in een incarnatie. Om onze menselijkheid te 
bewaren, zijn we verplicht om op elk moment op een menselijke wijze te handelen. 
Dit was niet alleen de boodschap van Tsong-kha-Pa, maar wordt ook gevonden bij 
Shankarâchârya en bij Plato, en later bij neo-platonistische filosofen als Plotinus. En 
natuurlijk vinden we deze ook in De Stem van de Stilte.

Wat een reis lijkt te zijn is dus in werkelijkheid een innerlijke voortgang in bewustzijn 
die volgt op het ontwaken. De paden waarnaar gezocht moet worden zijn binnenin 
onszelf, hoewel we erover spreken alsof ze buiten ons liggen. We kunnen slechts 
beginnen waar we zijn, en het doel van dat wat we zullen zijn, het bodhisattva-doel zo u 
wilt, moet ons steeds uitdrukkelijk voor ogen staan en al onze handelingen leiden. We 
moeten onze menselijkheid niet verwaarlozen, want de bodhisattva vertegenwoordigt 
het tot volle bloei komen van het menselijke, zoals we nog zullen zien. Tegelijkertijd 
moeten we een soort gedaanteverwisseling ondergaan, we moeten de ene toestand 
inwisselen voor een andere. Zo wordt ons verteld: ‘Geef uw leven op, als u leven wilt’ 
[6].

Wat is het leven dat we moeten opgeven? Het is zeer duidelijk dat dit een leven 
van egocentrisme is, het soort leven dat wordt aangegeven door de eerste edele 
waarheid van de Boeddha, het leven dat vol lijden is, omdat het vol is van verlangen. 
Gewoonlijk wordt het woord dukkha in de uitspraak van de Boeddha vertaald als 
lijden, maar er wordt wel gesuggereerd dat het in werkelijkheid ‘onvrede’ betekent. 
Het is een bestaan dat volledig geleefd wordt in het rijk van de zintuigen en daarom 
altijd in omstandigheden die niet bevredigend zijn, omdat verlangens alleen maar een 
voedingsbodem zijn voor weer nieuwe verlangens. Waarlijk te leven echter, is vrij te 
zijn van verlangen, van gehechtheid, één te worden met het pad of het proces dat 
leidt tot een zodanige transformatie van het bewustzijn dat het een nieuw wezen doet 
ontstaan.

In De Stem van de Stilte wordt de nadrukkelijke opdracht gegeven onze huidige 
manier van leven op te geven die zich hoofdzakelijk bezig houdt met onze verlangens, 
onze wensen, met dat waarvan we denken dat het onze behoeften zijn. Daarop volgt 
een uiteenzetting over het pad dat de pelgrim leidt door de drie ‘hallen’ [7], zoals HPB 
ze noemt. De eerste, zo wordt ons gezegd, is de hal van ‘onwetendheid – avidyâ‘. 
Dit is een toestand van niet-weten, een onbewust zijn, niet in de betekenis van een 
gebrek aan kennis over mensen en dingen, maar over de ene essentiële waarheid. N. 
Sri Ram schreef in een commentaar op de term ‘onwetendheid’:

‘Onwetendheid’ verwijst niet naar een gebrek aan kennis van de uiterlijke 
wereld. Iemand kan een enorme hoeveelheid kennis hebben over de 
stoffelijke wereld – de beweging van atomen en melkwegstelsels, de 
eigenschappen van allerlei stoffen – en toch in een toestand verkeren van 
fundamentele onwetendheid als hij niet weet wat het ware doel van het 
leven is en van zijn eigen bestaan. Dit alles is avidyâ of ‘niet-weten’. In deze 
toestand weten we niets over onze eigen processen, over de druk die onze 
geest en onze herinnering uitoefent en over de innerlijke bronnen van ons 
denken en handelen [8].

In de Katha Upanishad vraagt de jonge man Nachiketas aan Yama, de heer van de 
dood: ‘Wat is het ene waardoor, wanneer je dat weet, je al het andere weet’ [9]? Dat 
is in feite de kennis waarnaar we op zoek zijn. Interessant is in dit verband dat HPB 
ons vertelt dat de hal van onwetendheid de hal is, of de staat van bewustzijn, waarin 
‘u het licht zag’. Hier, in onze onwetende toestand, beginnen we te ontwaken, beginnen 
we een glimpje licht te zien in de duisternis van onze onwetendheid. Dit is de eerste 
stap op het pad, het begin van het proces, zo u wilt. In de boeddhistische traditie werd 
gezegd dat het allereerste pad het ‘pad van het zien’ is, gevolgd door het ‘pad van de 
aandacht’, het pad van zo nauwkeurig mogelijk aandacht schenken aan dat wat werd 
gezien.

Er is een prachtige zin die later voorkomt in De Stem van de Stilte, pas in het slotge-
deelte eigenlijk, waarvan je zou kunnen zeggen dat zij verwijst naar dat eerste teken 
van ontwaken: 

‘Als u eenmaal voet hebt gezet op de bedding van de nirvanische 
stroom…’ [10]. 

Die metafoor is heel mooi, want het is alsof je staat of beweegt in de rivier van het 
leven, en gewoon wordt meegevoerd door de rivier, zonder veel na te denken, je 
hand uitstrekkend naar wat er maar voorbij komt drijven, hopend dat je dat wat 
begerenswaardig lijkt vast kunt houden en kunt wegwerpen wat je niet wenselijk 
toeschijnt. En dan, op een bepaald moment worden we ons bewust van onze voeten 
(altijd een symbool van begrijpen) die in de bedding van de stroom geplant staan, in 
de onderliggende stevige bodem die de rivier ondersteunt. En op de één of andere 
mysterieuze wijze weten we dat de rivier niet zomaar het rijk is van de zintuiglijke 
ervaring, maar dat het ook de rivier van de vrijheid is, of nirvâna, en het is slechts 
onze beweging erin of onze reactie erop die ons de rivier doet ervaren als dat wat 
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ons vast lijkt te houden in de wereld van de zintuiglijke ervaringen, of als dat wat ons 
vrij maakt om te bewegen zoals de hamsa dat doet, de zwaan die de rivier gebruikt 
als ondersteuning voor zijn bestaan. In de woorden van de boeddhistische wijsgeer 
Nâgârjuna:

Samsâra is nirvâna, nirvâna is samsâra;
tussen deze beide is geen verschil.

Het ogenblik van wakker worden, het moment van het zien van het licht, leidt ons dan 
naar de tweede fase, de ‘hal van lering’, of, zoals HPB eraan toevoegt, ‘de hal waarin 
de leerling op de proef wordt gesteld’ [11]. Opnieuw worden we hier geconfronteerd met 
een paradox, want zoals N. Sri Ram heeft gesteld, is het ‘de wereld van begoocheling, 
maar het is in deze zelfde wereld dat we wijsheid moeten verwerven.’ We zijn 
ontwaakt, hebben de eerste glimp van het licht gezien in de hal van onwetendheid; 
daar zijn we ons bewust geworden dat de stroom van het bestaan zowel samsarisch 
als nirvanisch is, dat zij ons kan binden zowel als bevrijden. De overgang naar de hal 
van lering vraagt ons om te handelen naar wat we gezien hebben. Dat betekent niet 
dat studie, leren, kennis en inzicht verwerven afgewezen moeten worden als zijnde 
niet-essentieel, van geen belang. Wijsheid wordt niet zo gemakkelijk verworven; in 
feite wordt zij gekocht tegen een prijs, en die prijs is de ervaring die je opdoet in de 
incarnatie, waarin je leert om het werkelijke van het onwerkelijke te onderscheiden, 
het ware van het onware. Want onderscheidingsvermogen wordt alleen verworven 
door het maken van keuzes, en in de hal van lering worden we constant met keuzes 
geconfronteerd. De mogelijkheid tot kiezen mag inderdaad wel de kostbaarste van de 
menselijke gaven of vermogens genoemd worden. Het is een essentieel element van 
het menszijn. Keuzes zijn natuurlijk nooit gemakkelijk, hoewel sommige meer voor de 
hand lijken te liggen dan andere.

In alle mysteriescholen, in het verleden en nu, moet degene die naar wijsheid streeft 
beproevingen doorstaan. Deze beproevingen kun je zien als keuzes die gemaakt 
moeten worden. Tegelijkertijd is de hal van lering de toestand waarin ons zien, ons 
weten, ons begrijpen, en ook onze standvastigheid, onze moed, ons vertrouwen in 
onszelf en in onze leraar, onze eenpuntige gerichtheid, alle getest worden, in de 
vuurproef van de ervaring, in de dagelijkse ronde van werelds, geïncarneerd bestaan. 
Steeds opnieuw worden we beproefd; we worden verstrikt in onze eigen verlangens, 
gevangen in illusies van velerlei aard, bedrogen door schijn, en we zijn verdwaald 
in het psychische rijk. In mythen en legenden zijn de inwijdingsriten beschreven in 
termen van het doorlopen van een aantal beproevingen. Apuleius, die probeerde terug 
te keren naar zijn moeders huis, symbool voor zijn reis op weg naar sophia, wijsheid, 
werd verlokt door psychische fantasieën en werd in een ezel veranderd, totdat hij 
zichzelf verloste en toegelaten werd tot de mysteriën van Isis. Parcival, op zoek 
naar de graalburcht, dwaalde in Klingsors tuin rond, betoverd door Kundry. Mozarts 
onsterfelijke opera Die Zauberflöte vertelt het verhaal van de beproevingen van de 
ziel door de elementen van aarde en water, vuur en lucht. In het eerste bedrijf worden 
we, net als Tamina, ertoe gebracht te geloven dat de Koningin van de Nacht goed is, 
en Sarastro slecht, terwijl we pas later ontdekken dat dit in werkelijkheid omgekeerd 
is. De hal van lering is de wereld rondom ons, de wereld waarin ‘uw hemelgeborene’, 

verzonken in de ‘zee van maya’, zich zelfs kan ‘losrukken van de universele ouder’ 
[12]. Toch wordt de belofte van overwinning gegeven: ‘Uit de vuurhaard en de zwarte 
rook van een mensenleven stijgen gevleugelde vlammen op, gezuiverde vlammen, 
die terwijl zij zich verheffen, onder het oog van karma, tenslotte het glorieuze weefsel 
weven…’ [13]. Want degene die de beproevingen en tests met succes doorstaat, wordt, 
zoals HPB ons vertelt, een ‘hemelganger’ [14], wiens bewustzijn zich nu heeft geopend 
voor een wijdere horizon en de werkelijkheid waarneemt die ten grondslag ligt aan 
alle schijn. Zo iemand is de hal van wijsheid binnengetreden, die toestand ‘waarin alle 
schaduwen onbekend zijn’ en waar ‘het licht van waarheid met onvergankelijke luister 
straalt’ [15].

Je kunt in zo’n context zeggen, dat het pad leidt van samsâra, het rijk van het zintuiglijk 
bestaan, de toestand van het geconditioneerde bestaan waarin we de veelheid van 
dingen en wezens zien, waarin het egoïstisch verlangen de waarheid van het bestaan 
verduistert, naar het rijk van nirvâna, de staat van ongeconditioneerd zijn. Dr. Herbert 
Günther schreef in zijn boek The Jewel Ornament of Liberation:

In het algemeen gezegd kun je de hele waarheid onderbrengen in de 
dualiteit van samsâra en nirvâna. Samsâra moet worden begrepen in de zin 
dat haar uiteindelijke aard shûnyata is, haar causale kenmerk verbijstering 
en haar eerste kenmerk manifestatie als ellende. De uiteindelijke aard van 
nirvâna is shûnyata, haar causale kenmerk is het beëindigen en oplossen 
van alle verwarring en haar eerste kenmerk de bevrijding van alle ellende 
[…] Samsâra en nirvâna zijn niet twee verschillende entiteiten, maar in 
essentie zijn het termen om een ervaring te beschrijven.

Aangezien, zoals eerder is gesuggereerd en nu in dit citaat opnieuw beklemtoond 
wordt, nirvâna en samsâra één en dezelfde zijn, is de ervaring die zij beschrijven 
gebaseerd op onze mentale waarneming of op wat in de Pâli Abhidhamma onze 
houding genoemd werd. Zo begint het eerste boek van die tekst met de veelbe-
tekenende woorden:

Wanneer een gezonde bewuste houding, behorend tot de wereld van 
zintuiglijke ervaringen, vergezeld van en doordrongen van helderheid, en 
verbonden met kennis is ontstaan…

…dan volgt daar de toetreding tot wat HPB ‘de hal van wijsheid’ noemde. De toegang 
vindt plaats omdat er een drievoudig proces heeft plaatsgehad, een proces waarnaar 
verwezen wordt in vers 51:

Voordat dit pad wordt betreden, moet u uw maanlichaam vernietigen, uw 
denklichaam zuiveren en uw hart louteren [16].

Het ‘maanlichaam’ dat moet worden vernietigd is samengesteld uit verlangen, 
gewoonte, eigenbelang. Het is een vernietiging die in feite een transformatie is 
of minstens een transformatie met zich meebrengt, een nieuwe structuur die een 
geschikte basis zal vormen voor ons handelen in de wereld. Het ‘maanlichaam’ is, 
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zoals HPB uitlegt ‘de astrale vorm die wordt gevormd door het kâma-beginsel’. We 
moeten hierbij bedenken dat HPB’s gebruik van de term ‘astraal’ overeenkomt met 
wat in de latere literatuur ‘etherisch’ werd genoemd. Het ‘maanlichaam’, onze erfenis 
van de groep die bekend staat als de ‘maanpitri’s’ of vaders, moet dus een andere 
vorm krijgen, moet getransformeerd worden, het oude patroon moet als het ware 
vernietigd worden, zodat een nieuw patroon kan ontstaan. Ook het denken wordt 
gereinigd van zijn gehechtheden, zijn vooroordelen en vooringenomenheden, en het 
hart gezuiverd van elk zelfzuchtig verlangen. Zoals N. Sri Ram zei:

We verliezen niet ons vermogen om te weten of om lief te hebben, maar er 
moet een fundamentele verandering zijn in onze aard – een zuivering waarin 
al het gif verwijderd wordt – zodat we hervormd of vernieuwd worden [17].

De toetreding tot de hal van wijsheid dan, markeert een fundamentele verandering in 
onze aard, een echte transformatie. Het is niet het einde van onze reis, en het verwijst 
als het ware slechts naar een nieuwe fase van het pad. Nu, kunnen we zeggen, begint 
het zoeken pas echt, met verdere keuzes die gemaakt moeten worden, want ons 
wordt gezegd:

Zoek hem die u het leven zal schenken in de hal van wijsheid, de hal die 
daarachter ligt, waarin alle schaduwen onbekend zijn en waar het licht van 
waarheid met onvergankelijke luister straalt [18].

Er kan in ons gemakkelijk het idee opkomen dat het binnentreden in de hal van wijs-
heid het hoogtepunt aangeeft van het proces van transformatie, en dat er geen keuzes 
meer gevraagd worden. Het zou juister zijn te zeggen dat de werkelijke keuze pas nu 
gemaakt kan worden, aangezien er geen vrije keus is zolang het denken en het hart 
nog gevangen zijn in persoonlijke verlangens en het ‘maanlichaam’ eenvoudigweg 
een conglomeraat is van gewoonte, conditionering, geneigdheid tot reageren en 
egocentrische belangen. De hal van wijsheid is, zoals onze tekst aangeeft, slechts de 
ingang naar een grootsere visie, naar de mogelijkheid tot handelen vanuit een nieuw 
centrum van bewustzijn. Vandaar dat we op zoek moeten gaan naar de ene ‘die u 
het leven zal schenken’ [18]. Wat voor soort leven?, kunnen we vragen. En wie is die 
ene die het ons kan schenken? Dit zijn vragen die aandachtig beschouwd moeten 
worden en uiteindelijk hangen de antwoorden af van de keuzes die we maken. Want 
HPB geeft in haar aantekeningen aan dat het de goeroe of Meester is die de discipel 
zal leiden naar de ‘spirituele of tweede geboorte’ die ook een transformatie genoemd 
kan worden. Wanneer er goeroes en Meesters in overvloed zijn, moet er zorgvuldig 
gekozen worden en moeten we zeker zijn van het pad dat we wensen te bewandelen. 
Vandaar dat het tweede fragment in onze tekst De Stem van de Stilte, ‘de twee 
paden’ heet. Want nu moeten we kiezen tussen wat genoemd wordt het ‘open pad, 
de weg naar zelfzuchtige gelukzaligheid’ [19] en het ‘verborgen pad, verkozen door de 
boeddha’s van volmaaktheid die het Zelf aan zwakkere zelven hebben geofferd’ [20]. 
Bedenk echter ook, weer zo’n paradox, dat HPB spreekt van ‘de leer van twee paden 
in één’ zodat er, aangezien er altijd een keus moet worden gemaakt, ook het mysterie 
is van een innerlijke vereniging van wegen, een vereniging waarin hoofd en hart, 
kennis en mededogen samengaan in en door iemands aanwezigheid in de wereld.

Juist handelen
‘Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap’ [1].

De keuzes die we dagelijks maken worden weerspiegeld in onze handelingen, of die 
nu fysiek zijn of behoren tot het rijk van denken en voelen. Zoals de Bhagavad Gita, 
de klassieke tekst over het handelen, ons helpt herinneren is ‘het pad van handelen 
mysterieus’ [2]. De Stem van de Stilte benadrukt eveneens het mysterie van handelen, 
want handelen moet niet worden verward met bezig zijn, met het vervullen van allerlei 
taken, hoe groot en edel de taken ook kunnen zijn. ‘Verricht juiste handeling’ [3], krijgt 
Arjuna als raad van Krishna, want zoals hem is verteld: ‘Niemand kan, al was het 
slecht één ogenblik, waarlijk zonder handeling blijven …’ [4].

Dus is de vraag die hier voor ons ligt eenvoudigweg: ‘Wat is juist handelen?’ Wanneer 
we het pad gekozen hebben dat we van plan zijn te bewandelen, dan moet de 
handeling volgen. Dit is heel duidelijk de gevolgtrekking zoals deze tot uitdrukking 
komt in het tweede deel van De Stem van de Stilte, waarin HPB twee paden schetste 
die ze op allerlei manieren beschreef.

Er zijn allerlei namen gegeven aan de paden: ‘de leer van het oog’ en ‘de leer van 
het hart’; ‘het ruwe pad van viervoudig dhyana’ en ‘het steilere pad’ dat leidt naar de 
‘hoogten van pâramitâ’; het pad van gelukzaligheid en het pad van smart; de open en 
verborgen paden; de weg van de bodhisattva en het pad van de pratyeka-boeddha’s. 
Elk van de beschrijvende namen helpt ons de aard te begrijpen van de weg die we 
hebben te gaan, afhankelijk van de keuzes die we gaandeweg maken. Beide paden 
leiden tot bevrijding, ontsnapping uit de ketenen die ons binden aan het zintuiglijk 
bestaan. Maar de ene weg betekent bevrijding voor het individuele zelf, terwijl de 
andere een innerlijke bevrijding is die het individu in staat stelt om slechts te leven 
voor het welzijn van de mensheid, nadat hij afstand heeft gedaan van de vruchten 
van de bevrijding. Zoals overal in De Stem van de Stilte en trouwens in al HPB’s 
geschriften duidelijk naar voren komt, is het dharma of het pad dat inherent is aan 
de theosofische wereldvisie dat van de bodhisattva, het pad van verzaking. Daarom, 
wanneer we vragen wat het juiste handelen is, moeten we onderzoeken wat het 
betekent een bodhisattva te worden of te zijn. Zoals al aangegeven, is het pad slechts 
een naam voor ons eigen individueel georiënteerde wordingsproces en als we ons 
richten op het bodhisattva-ideaal, dan moeten we op elk moment zó handelen, dat 
we ons ervan verzekeren dat ons hele wezen daarop gericht is, zoals een bloem zich 
naar de zon toe keert.

Wanneer we spreken over het bodhisattva-ideaal, moeten we in gedachten houden, 
dat er in het boeddhistische denken geen onderscheid is tussen leer en praktijk. Zoals 
eerder gesuggereerd, moet ‘het pad van het zien’, zoals het soms genoemd wordt, 
gevolgd worden door ‘het pad van het geven van de grootst mogelijke aandacht’. 
Grote aandacht geven betekent in deze context te handelen naar wat waargenomen, 
gezien is. Elke leer, elk begrip, elk principe moet niet alleen ‘gezien’ of her- en erkend 
worden, we moeten ons die eigen maken, ten uitvoer brengen in ons leven, tot een 
onderdeel maken van de dagelijkse ervaring en in daden omzetten. Het bodhisattva-
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ideaal is dus niet slechts een abstract begrip; de bodhisattva staat voor een model, 
een archetype, een paradigma voor alle menselijke activiteiten en betrekkingen. 
Aangezien het woord ‘bodhisattva’ een aantal verschillende betekenissen heeft en 
zelfs verwijst naar verschillende niveaus van spirituele verworvenheden, mogen we 
aannemen dat dit archetypisch het zuiverst weerspiegeld wordt in wat bekend staat 
als de bodhisattva-gelofte, soms Kwan Yin-eed genoemd. Die eed of gelofte is op 
allerlei manieren vertaald, en kan worden weergegeven met deze woorden:

Nooit zal ik streven naar persoonlijke individuele bevrijding, noch zal ik 
deze ontvangen; nooit zal ik alleen de uiteindelijke vrede ingaan, maar altijd 
en overal zal ik leven voor en streven naar de bevrijding van elk schepsel 
op de wereld uit de boeien van het geconditioneerde bestaan.

Zo’n gelofte onthult twee essentiële aspecten van de bodhisattva. Op de allereerste 
plaats kan zo’n gelofte niet echt worden afgelegd tenzij men bereid is zichzelf in het 
handelen onvoorwaardelijk te richten op een centrale, op één punt gerichte gedachte, 
niet voor één incarnatie, maar voor toekomstige levens. Daarom is het niet een 
gelofte die je in gewone woorden aflegt, of op de nonchalante manier waarop we zo 
vaak spreken als we tamelijk klakkeloos uitspraken en beloften doen. Het is niet een 
belofte, maar een gelofte en dit betekent dat hij alleen kan worden afgelegd wanneer 
je weet wat je doet, wanneer je keuze voor een pad onherroepelijk is geworden.

Het tweede aspect van de bodhisattva-gelofte waar we aandacht voor moeten hebben, 
is dat er in feite niemand buiten jezelf is tot wie hij gericht is. Gewoonlijk wordt een eed 
afgelegd ten overstaan van iemand of iets; we zweren trouw aan de vlag die een land 
vertegenwoordigt of we doen een gelofte van kuisheid of van zwijgen, of we leggen 
een huwelijksgelofte af, enzovoort. In het geval van de bodhisattva-gelofte echter 
kan de gelofte niet worden afgelegd ten overstaan van enige uiterlijke instantie; de 
gelofte wordt gedaan ten overstaan van iets in onszelf, iets dat hoger is dan wat voor 
complexe vorm we thans bezitten. Niemand buiten onszelf kan ons ter verantwoording  
roepen, zoals dat het geval zou zijn geweest als het een gelofte aan enige uiterlijke 
autoriteit geweest was. De bodhisattva houdt zichzelf verantwoordelijk. Hierin ligt 
voor ons, denk ik, een grote les, want het betekent dat we op dit pad alleen zelf 
verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor ons handelen. We kunnen dit ‘karmische 
verantwoordelijkheid’ noemen, maar voor de bodhisattva wordt het een ‘dharmische 
verantwoordelijkheid’.

Er schuilt ook een paradox in de bodhisattva-gelofte. In de Vajracchedikâ Sûtra, 
één van de prachtige boeddhistische teksten die de houding beschrijft die door een 
bodhisattva ontwikkeld moet worden, wordt erop gewezen dat, terwijl de gelofte 
wordt gedaan om alle schepselen ter wereld te bevrijden, er in werkelijkheid geen 
afgescheiden wezens of schepselen zijn die aldus bevrijd moeten worden. In deze 
sûtra wordt verklaard: ‘Men moet diegene in wie nog het beeld kan bestaan van een 
zelf, of van een wezen, of van een levende ziel, of van een persoon, geen “bodhisattva” 
noemen.’ Daarom heeft men wel gezegd dat de bodhisattva zelf een levende paradox 
is.

Toch wordt hier in De Stem van de Stilte het ideaal, het archetype voor ons geplaatst, 
een ideaal dat het model bij uitstek is van transformatie, van menselijke regeneratie. 
Het is het model of het paradigma dat we steeds weer benadrukt zien in de brieven 
van HPB’s leraren, in het bijzonder in die brieven die de Meesters van wijsheid zonden 
aan A.P. Sinnett en A.O. Hume. We kunnen vragen: waartoe verbindt de bodhisattva 
zich nu precies? Het is duidelijk dat hij anderen niet kan bevrijden: ten eerste zijn er 
geen anderen die bevrijd moeten worden en ten tweede kunnen we alleen onszelf 
bevrijden van valse zelfbeelden. De bodhisattva is dus veel meer dan een menselijk 
wezen met een uitzonderlijk edelmoedig hart. Laten we eens zien welke kenmerken 
dit ideaal als archetype vertoont. 

Op de eerste plaats moet een typisch kenmerk van het ideaal zijn: het aandacht 
schenken aan de werkelijke belangen van anderen. Dit betekent dat we in elke 
situatie, op elk tijdstip moeten handelen vanuit een weten wat het meest van belang 
is voor diegenen met wie we in contact komen. Om het op een andere manier te 
zeggen: een essentieel element om het bodhisattva-ideaal te bereiken is, om een 
uitdrukking te gebruiken die je in veel boeddhistische teksten vindt: bekend te staan 
als een ‘goede vriend’. D.T. Suzuki verwijst in zijn commentaar op de Gandavyûha 
Sûtra naar dit essentiële element dat kalyânamitra genoemd wordt en stelt de vraag: 
‘Wat verstaat men onder een goede vriend?’ Dit is een serieuze vraag en in een 
vereniging die als eerste doelstelling kiest voor de erkenning van het bestaan van de 
universele broederschap is het, denk ik, een vraag die een diepgaande beschouwing 
verdient. Broederschap moet betekenen dat we allemaal goede vrienden van elkaar 
zijn en daarom als goede vrienden moeten handelen.

Zij die onze vrienden zijn omdat ze ons kunnen gebruiken of uitbuiten voor hun eigen 
doel, kunnen niet werkelijk goede vrienden zijn. Zij die onze vrienden zijn vanuit 
een soort neurotische gehechtheid aan ons omdat ze iets in zichzelf missen en van 
ons afhankelijk zijn geworden, zijn evenmin wat we goede vrienden zouden kunnen 
noemen. Tegenwoordig zien we in zoveel menselijke betrekkingen een soort van 
wederzijds vampirisme, een wanhopig streven om elkaars emotionele behoeften te 
vervullen of fysieke behoeften te bevredigen. Maar een goede vriend kan geen uitbuiter 
zijn of iemand die alleen reageert op behoeften vanuit de persoonlijkheid. Een goede 
vriend laat iedereen die hij ontmoet achter met een iets helderder bewustzijn, een iets 
sterker gevoel van de essentiële waardigheid, van het ingeboren boeddhaschap zo u 
wilt, het ingeboren christusschap van die persoon. Hij brengt aan de ander over dat 
hij zichzelf kan overstijgen. Een goede vriend ziet altijd zoveel waardevols in anderen, 
ziet de spirituele mogelijkheden voor groei en succes en haalt uit het binnenste van al 
diegenen met wie hij in contact staat een dieper bewustzijn voor het onsterfelijke Zelf, 
dat het Ene Zelf is. Een goede vriend wordt inderdaad de rivaal van een bodhisattva 
op dit aardse gebied. 

Het is goed om ons de prachtige woorden uit het evangelie van Mattheus te herinneren: 
‘Waar twee of drie in mijn naam tezamen zijn, daar ben ik in hun midden.’[5]. Goede 
vrienden die samenwerken, vormen echt een weerspiegeling van die innerlijke 
broederschap van adepten die werken voor de gehele mensheid, die slechts leven 
voor het welzijn van alle levende wezens. Is dit niet zoals we idealiter willen handelen 
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wanneer we samenkomen in deze theosofische vereniging, waarvan de innerlijke 
stichters de nadruk legden op het bodhisattva-pad en waarvan de uiterlijke stichters 
in hun leven het voorbeeld gaven van zo’n onbaatzuchtige toewijding aan de zaak van 
het verlichten van het leed van de wereld?

Misschien komt in De Stem van de Stilte één van de meest hartverscheurende 
passages voor in verband met de uitleg van het bodhisattva-pad, het pad van 
verloochening van het persoonlijk ego:

Helaas, helaas, dat alle mensen Alaya bezitten, één zijn met de grote Ziel 
en dat, hoewel zij het bezitten, Alaya hun zo weinig baat! […] 
Helaas, dat zo weinigen voordeel trekken van de gave, het onschatbare 
geschenk om waarheid te leren kennen, de juiste waarneming van 
bestaande dingen, de kennis van het niet-bestaande! [6].

Alaya is, zoals we weten, de universele ziel, de wortel en basis van heel het 
gemanifesteerde bestaan, het onoplosbare substraat van waaruit alles voortkomt. 
Het is, zoals HPB ons vertelt, de goddelijke essentie welke alles doordringt en bezielt, 
van het kleinste atoomdeeltje tot mens en god’. Zoals De Stem van de Stilte ons in 
herinnering brengt:

Alles is onbestendig in de mens behalve de zuivere, heldere essentie van 
Alaya. De mens is er de kristalheldere straal van; een bundel licht, smet-
teloos van binnen; een soort van lemen stof aan de lagere buitenkant [7].

Het droevige is, dat zo weinigen deze prachtige leerstelling kennen dat binnenin elk 
wezen die ene goddelijke essentie aanwezig is. Omdat we ons dit ‘droeve verhaal’ 
aantrekken dat ‘zo weinigen voordeel trekken van de gave’, ontwaakt in ons, goede 
vrienden van de mensheid die we moeten zijn, een overstelpend verlangen om het 
pad van de bodhisattva te volgen, om het ‘dharma‘ van het ‘hart’ te volgen, zoals het 
genoemd wordt in vers 128 van het tweede fragment [8]. 

‘Zaai goede daden en u zult de goede gevolgen ervan oogsten. 
Verzuimen een daad van barmhartigheid te verrichten 
staat gelijk met het bedrijven van een doodzonde’ [9]. 

Hiertoe is het volgende nodig: ‘U moet zich verzadigen aan zuiver Alaya, één worden 
met de zielgedachte van de natuur. Eén daarmee bent u onoverwinnelijk; ervan 
gescheiden wordt u de speelplaats van samvriti, de oorsprong van alle begoochelingen 
van de wereld’ [10].

Het pad dat gekozen is, is niet een gemakkelijk pad, maar we kunnen ons wel afvragen: 
‘Is er een andere weg te gaan?’ Theosofie, hield HPB ons bij talrijke gelegenheden 
voor, is altruïsme. Zoals ze schreef in haar artikel Occultisme versus de occulte 
kunsten (dat gepubliceerd werd in haar blad Lucifer in april 1888):

Het ware occultisme of theosofie is de ‘grote verzaking van het Zelf’, 
onvoorwaardelijk en volstrekt, in gedachten zowel als in daden.
Het is altruïsme en het werpt hem die het uit berekening in praktijk brengt 
volslagen buiten de gelederen der levenden. ‘Niet voor zichzelf, maar voor 
de wereld leeft hij’, zodra hij zich aan het werk verpand heeft […] Hij moet 
een louter weldoende kracht in de Natuur worden [11].

In Enige praktische wenken voor het dagelijks leven, dat nadien uitgegeven werd in 
het kleine boekje Practisch Occultisme, werkt HPB het principe van altruïsme nog 
verder uit:

Hij die geen altruïsme beoefent, hij die niet bereid is zijn laatste hap te 
delen met een zwakkere of armere dan hijzelf, hij die nalaat zijn broeder 
te helpen, van welk ras, land of geloof ook, waar en wanneer hij ook maar 
lijden aantreft, en wie doof blijft voor de schreeuw van menselijke ellende; 
hij die hoort hoe een onschuldig mens belasterd wordt en niet diens 
verdediging op zich neemt zoals hij zijn eigen verdediging zou voeren, is 
geen theosoof [12].

Steeds weer opnieuw worden we er overal in De Stem van de Stilte aan herinnerd dat 
wij de belichaming zelf van het mededogen moeten worden:

Laat uw ziel het oor lenen aan iedere kreet van smart, zoals de lotus zijn 
hart opent om de morgenzon te drinken.
Laat niet de felle zon één traan van smart drogen voordat u die zelf hebt 
afgewist van het gezicht van degene die lijdt [13].
Compassie spreekt en zegt: 
‘Kan er gelukzaligheid zijn wanneer al wat leeft moet lijden’ [14]? 

Het dynamische aspect van het bodhisattva-leven is compassie, mededogen, niet 
een eigenschap, zegt De Stem van de Stilte, maar de ‘wet der wetten’ [15]. Door juist 
handelen moeten wij getransformeerd worden, die grote transformatie waarmee we 
ons moeten bezighouden om ‘volmaakte compassie te worden’ [16]. Dit mededogen is  
veel meer dan een emotie. In de mahâyanâ-scholen van het noordelijk boeddhisme 
wordt het karunâ genoemd. Henri de Lubac verklaart in zijn boek Aspects of 
Buddhism het onderscheid dat in veel teksten wordt gevonden tussen de drie soorten 
mededogen of karunâ. De eerste, bekend als sattvalambana karunâ, richt zich op alle 
wezens die lijden, een mededogen dat is ‘besmet’, zoals hij zegt, door het geloof dat 
er afzonderlijke wezens bestaan. De tweede, dharmalambana karunâ, richt zich op 
pijnlijke gewaarwordingen of verschijnselen zelf. Dit is nog steeds alleen maar een 
benadering van ware kennis, aangezien pijnlijke ervaringen alleen ontstaan wanneer 
er een bewustzijn van afgescheidenheid is. Het derde soort mededogen, analambana 
karunâ, is zuiver mededogen of onvoorwaardelijke liefde. Het ontstaat niet vanuit de 
liefde voor wezens, en ook niet om een einde te maken aan lijden, maar zoals De 
Lubac stelt, ‘helemaal spontaan’, omdat het de ware aard van de bodhisattva is om in 
een voortdurende toestand van mededogen te verkeren. En het gaat natuurlijk over 
die laatste vorm van mededogen in De Stem van de Stilte.
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Compassie is geen eigenschap. 
Het is de wet der wetten – eeuwige harmonie … 
de wet van eeuwige liefde [15].

Als het ideale, archetypische model van de bodhisattva ons nog moeilijk bereikbaar 
lijkt, moeten we ons herinneren dat De Stem van de Stilte de aspirant telkens opnieuw 
vertelt: ‘Wees opgewekt’ [17]. Ieder moment vraagt erom te handelen, maar tegelijkertijd 
wordt ons gezegd: ‘Weet dat geen poging, zelfs niet de kleinste […] uit de wereld van 
oorzaken kan verdwijnen’ [18]. Het is waar dat we ‘het karmische nageslacht van onze 
vroegere gedachten en daden’ onder ogen moeten zien [19], maar ons wordt op het 
hart gedrukt om ‘het wiel van het leven’ te volgen:

Volg het wiel van plicht jegens volk en familie, vriend en vijand en denk niet 
meer aan vreugde of smart. Put de wet van karmische vergelding uit [20].

Van ons wordt niet verwacht dat we van de ene dag op de andere bodhisattva’s 
worden. Al beloven talrijke personen ons vandaag nog een gemakkelijke weg naar 
bevrijding, er is geen ogenblikkelijke verlichting, noch bereikt het afgescheiden zelf 
ooit verlichting. Bevrijding is niet alleen maar een nieuw soort ervaring, het is een 
totale transformatie, een totale en onvoorwaardelijke vrijheid.

Het punt is dat we dáár moeten beginnen waar we op dit moment zijn. Ook hier en nu 
kunnen we waardevol en doelbewust handelen: 

Als u geen zon kunt zijn, wees dan de nederige planeet. Ja, als het u ontzegd 
is te stralen als de middagzon op de sneeuwbedekte berg van eeuwige 
zuiverheid, kies dan, neofiet, een bescheidener loop. Wijs anderen de ‘weg’ 
– hoe vaag ook, en ook al staat u alleen in de menigte – zoals de avondster 
doet aan diegenen die hun pad in duisternis bewandelen [21].

Hoe dan zullen we handelen en wat is juist handelen? Dat is de ‘goede vriend’ 
worden, kalyânamitra, voor iedereen die we ontmoeten; voortdurend handelen vanuit 
een herkenning van het goddelijke in allen; gedachten van liefde, vrede en welzijn 
uitzenden, niet op één of andere vage, sentimentele of vluchtige wijze, maar positief 
en met een duidelijke intentie. Het is onszelf richten op innerlijke transformatie, zodat 
geen gedachte oprijst of kan oprijzen die uitsluitend voor het afgescheiden zelf is. Er 
wordt altijd een beroep op ons gedaan om in de één of andere vorm te helpen, begrip 
te tonen, sympathie en empathie te betuigen, kennis en vriendschap uit te dragen. 
Als we om ons heen kijken dan zijn er zoveel mogelijkheden. Er zijn veel eenzame 
mensen in de wereld. We zien zovelen die het één of andere verlies hebben geleden 
en, bovenal, er zijn zovelen die hongeren naar begrip, waarheid, naar de wijsheid die 
het theosofische wereldbeeld te bieden heeft. We hebben misschien niet overal een 
antwoord op. Natuurlijk, niemand van ons kan overal een antwoord op hebben, maar 
we kunnen spreken vanuit ons hart en als we niet kunnen spreken, dan kunnen we 
de ander de hand reiken en bemoedigend toelachen. Elke handeling die voortkomt 
uit liefde, uit het hart, is goed. Misschien maken we fouten, natúúrlijk maken we 
fouten, want hoe zouden we anders kunnen leren? Maar elke onzelfzuchtige daad, 

elke onzelfzuchtige gedachte en elk onzelfzuchtig gevoel is een schrede op de lange 
evolutionaire weg naar verwezenlijking van ons doel om een ware broederschap der 
mensheid tot stand te brengen. De keuze van wegen ligt altijd voor ons. We kunnen 
zodanig leven dat alleen al onze aanwezigheid in de wereld ‘licht en troost geeft aan 
de zwoegende pelgrim’, zoals vers 158 uit het tweede fragment van De Stem van de 
Stilte ons zegt, eraan toevoegend dat we ‘hem moeten zoeken die nog minder weet 
dan u…’ [22].

Handelen is het vervullen van ons dharma als menselijke wezens, wanneer dat 
handelen op natuurlijke wijze geschiedt vanuit een bewustzijn dat alle leven in 
werkelijkheid één is. In het derde hoofdstuk van de Bhagavad Gita adviseert Krishna 
Arjuna: ‘Met het oog gericht op het welzijn van de wereld, moet gij handelen’ [23]. 
Annie Besant schreef in een commentaar op de Gita dat de les die geleerd moet 
worden uit het bestuderen ervan is, dat we ‘niet aangetrokken moeten worden door 
het aantrekkelijke, noch afgestoten door het afstotelijke, maar beide moeten zien als 
manifestaties van het ene’ [24].

Aangezien handelen inherent is aan de gemanifesteerde wereld en geen wezen ooit 
niet handelt, is het onze taak te leren handelen vanuit onze meest innerlijke aard, ons 
af te stemmen op het onsterfelijke zelf. Dit vraagt om een innerlijke transformatie, de 
transformatie die ons tot het bodhisattva-bewustzijn zal brengen. En als we falen, 
wat zeker wel eens zal gebeuren, laten we dan denken aan de woorden van de 
Meester: ‘We hebben maar één woord te zeggen tegen alle aspiranten – Probeer.’ 
In de woorden van De Stem van de Stilte: 

Volhard als iemand die voor altijd zal blijven bestaan [25].

Bedenk, u die strijdt voor de bevrijding van de mens, 

dat iedere mislukking welslagen is 

en dat iedere oprechte poging

te zijner tijd beloond wordt [26].

Als u een poging hebt gewaagd en hebt gefaald,

onbevreesde strijder, verlies dan niet de moed: 

vecht door en hernieuw de aanval, 

telkens weer [27].
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Innerlijke transformatie
‘Het nederige kleed van nirmânakâya aannemen betekent eeuwige gelukzaligheid 
voor het Zelf verzaken om te helpen met de verlossing van de mens’ [1].

Toen we over juist handelen spraken, merkten we op dat het noodzakelijk is om dit 
vanuit een stabiel innerlijk centrum te doen, het ware zelf. Voor een dergelijk handelen 
is een echte transformatie van het bewustzijn nodig. Zo’n transformatie hangt 
natuurlijk af van de keuzes die we dagelijks maken, keuzes die uiteindelijk worden tot 
de ene keuze van het pad dat we zullen gaan, het bodhisattva-pad, zoals het in De 
Stem van de Stilte wordt genoemd. En keuze is alleen mogelijk als we zijn ontwaakt, 
als we bewust zijn. Er is daarom een natuurlijke voortgang in ons beschouwen van 
de reis die leidt van innerlijke naar uiterlijke transformatie. Tegelijkertijd is er geen 
voortgang, tenminste niet in de betekenis van het afleggen van een afstand. Eén van 
de moeilijkheden bij het bespreken van deze zaken is dat we het over paradoxen 
hebben als we proberen om de aard van het spirituele pad te begrijpen.

Als we het bijvoorbeeld hebben over de noodzaak van een transformatie van 
het bewustzijn, moeten we dit niet opvatten als een uitbreiding van ons huidige 
bewustzijn. Het is eerder dat ons totale zijn opnieuw gegrondvest moet worden, als 
het ware geregenereerd, en dat betekent opnieuw geboren worden. Dit is natuurlijk 
het doel van yoga, het doen ontstaan van een geheel nieuw bewustzijn, of een nieuwe 
bewustzijnstoestand. In de boeddhistische traditie wordt dit gesymboliseerd door het 
aantrekken van bepaalde ‘kleden’ of ‘gewaden’. In alle grote mysterietradities legt de 
kandidaat zijn gewone kleding geheel af en doet bepaalde, meestal witte, ceremoniële 
gewaden aan om een toestand van onschuld en zuiverheid aan te geven. Later, 
tijdens de inwijdingsriten, worden hem andere gewaden gegeven, passend bij het 
stadium dat hij is binnengegaan.

In De Stem van de Stilte wordt aangegeven dat deze kleden of gewaden drievoudig 
zijn, de nirmânakâya, de sambhogakâya, en de dharmakâya. Kâya betekent 
gewoonweg kleed. N. Sri Ram heeft hierover het volgende gezegd:

Het is niet eenvoudig om te weten wat deze drie kleden zijn, maar het is 
duidelijk dat het drie toestanden zijn waarin de bevrijde mens kan overgaan [2].

De leer van de trikâya, of drie kleden, vinden we alleen bij het mahâyâna-boeddhisme, 
en de verwijzingen naar deze leer in De Stem van de Stilte zijn een verder bewijs dat 
we hier met een boeddhistische tekst te maken hebben. Om het soort transformatie 
van bewustzijn die in ons moet plaatsvinden te begrijpen, is het daarom nuttig deze 
leer te onderzoeken. Dan begrijpen we misschien beter waarom HPB, zoals in De 
Stem van de Stilte, het belang benadrukt om nirmânakâya te worden, wat in wezen 
hetzelfde is als bodhisattva te worden.

In zijn werk Tibetan Yoga and Secret Doctrines noemt W.Y. Evans-Wentz de leer van 
de drie kleden ‘de esoterische drievoudigheid (of drie-eenheid) van de noordelijke 
school’ en hij voegt daar aan toe:
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Symbolisch bestaat de trikâya – als je een poging mag doen om het 
onbeschrijfelijke te beschrijven – uit het verenigde drievoudige lichaam 
van buddhische essentie, die alles wat bestaat en alle samsarische dingen 
onderhoudt en bevrijding voor de mens mogelijk maakt. […] Vanuit de 
trikâya verrijzen alle dingen waaruit het heelal bestaat, en ze keren er 
weer naar terug, zoals regendruppels verrijzen uit de zee en er weer naar 
terugkeren […] In de trikâya bestaan, in een voor de mens begrijpelijk, 
onpersoonlijk éénzijn, alle boeddha’s van alle aeonen.

Er staat geschreven dat, nadat de Boeddha uit het aardse bestaan was vertrokken, 
zijn discipelen verbijsterd waren door het probleem van zijn persoonlijkheid. Was de 
Boeddha gewoon een mens, zoals wijzelf? Als dat waar is, hoe kon hij dan volmaakte 
verlichting bereiken? Of was hij een goddelijk wezen? Als dat zo is, waarom onderwierp 
hij zich dan aan de wet van geboorte en dood, het lot van gewone stervelingen? 
Om deze vragen te beantwoorden werd de leer van de trikâya, of de drie kleden, 
verkondigd. In de Suvarnaprabhâ Sûtra staat geschreven:

De Boeddha heeft veel goed werk gedaan ten behoeve van levende 
wezens en zo verkreeg hij een wonderbaarlijk spiritueel vermogen. Door 
dit vermogen kon hij reageren op de gedachten, de daden, en de levens 
van levende wezens. Hij begreep ze door en door, en miste geen enkele 
kans om hun noden te lenigen. Hij openbaarde zich op de juiste plaats en 
op het juiste ogenblik; hij handelde juist, waarbij hij verschillende vormen 
aannam in antwoord op hun noden. Deze vormen worden de nirmânakâya 
van de Boeddha genoemd. Maar om de bodhisattva’s vertrouwd te maken 
met dharma, om ze in de hoogste werkelijkheid te onderrichten, om de 
gedachten van het ego te vernietigen en geluk te bevorderen, nam de 
Boeddha, naar men zegt, het ‘lichaam van gelukzaligheid’ of sambhogakâya 
aan. Als alle mogelijke goede dharma’s bewaard worden, blijft er niets 
anders over dan zo-heid, shûnyatâ, en de kennis over zo-heid. Dit is het 
‘lichaam van waarheid’, of dharmakâya.

Lama Anagarika Govinda verklaart in Foundations of Tibetan Mysticism dat 
‘… iedere boeddha zich op drie gebieden van werkelijkheid manifesteert: het uni-
versele, het ideële en het individuele’. Op het universele of het gebied van de 
uiteindelijke werkelijkheid is het voertuig de dharmakâya (of: het lichaam van waarheid). 
Op het ideële of spirituele gebied, de creatieve uitdrukking van het universele, wordt 
het kleed de sambhogakâya of het lichaam van gelukzaligheid genoemd waaruit alle 
ware inspiratie wordt geboren. De transformatie van inspiratie in zichtbare vorm, wordt 
tot de menselijke belichaming die in staat is tot handeling in de wereld, resulterend in 
de nirmânakâya (letterlijk ‘lichaam van transformatie’).

De drie kleden zijn dus manieren van zijn of van handelen die grote universele 
principes uitdrukken. De Stem van de Stilte vertelt ons dat we door iedere ervaring 
die tot ons komt voortdurend bezig zijn deze manieren van zijn of vermogens in ons 
te doen ontwaken. De kiemen van deze ‘lichamen’ zijn al aanwezig en het is aan ons 
om ze te voeden en tot volle wasdom te laten komen. HPB gebruikt een prachtige 

metafoor om te laten zien dat we ook nu deze kleden of lichamen creëren, door onze 
acties en reacties, door alles wat we doen, door alles wat we ondervinden, zeggen 
en denken. In het tweede deel van De Stem van de Stilte vinden we de volgende 
woorden:

Uit de vuurhaard en de zwarte rook van een mensenleven stijgen 
gevleugelde vlammen op, gezuiverde vlammen, die terwijl zij zich verheffen, 
onder het oog van karma, tenslotte het glorieuze weefsel weven van de drie 
gewaden van het pad.

Deze gewaden zijn: nirmânakâya, sambhogakâya en dharmakâya, het 
kleed van het verhevene [3].

De metafoor kan ons misschien vreemd toeschijnen: vlammen die een weefsel 
weven, gewaden om te dragen, maar toch voorziet de dichterlijke vrijheid ons van een 
aanschouwelijk beeld dat naar diepere waarheden verwijst. Want het weefsel is niet 
zozeer een uiterlijk kleed dat we aantrekken, maar een toestand van bewustzijn die, 
kunnen we zeggen, een uitstraling heeft, een vlamachtige kwaliteit. Wat we door ons 
leven dagelijks weven, is de uiterlijke uitdrukking van inherent aanwezige capaciteiten.

In de esoterische traditie wordt gezegd dat deze aspecten of kleden in de grote 
adepten bewust actief worden en gaan functioneren. Op ons niveau worden ze alleen 
maar onbewust door ons geweven. In De Geheime Leer staat een interessante 
verwijzing naar Jacob Boehme, die door HPB wordt genoemd ‘het bevoorrechte kind 
van de nirmânakâya’s, die over hem waakten en hem leidden…’ [4]. Dit impliceert dat 
allen die een intuïtief inzicht hebben in de aard van het werkelijke, alle grote mystici 
(en er bevindt zich zeker een mysticus in ieder van ons) ‘bevoorrechte kinderen van 
de nirmânakâya’s’ kunnen worden genoemd. Als zodanig zijn wij voorbestemd ons 
ooit te voegen bij die machtige en glorieuze groep van adepten en bodhisattva’s. Dit is 
de boodschap van De Stem van de Stilte, als we dat zelfgekozen pad van mededogen 
en dienst volgen. Maar ook nu, zoals we net hebben gezien, zijn we bezig met voor 
onszelf de mantels of kleden te weven die het stralende weefsel van ons wezen 
vormen, het weefsel waarin het stralende zelf, de onsterfelijke monade, bewust actief 
zal zijn, en met een gezuiverde persoonlijkheid waardoorheen het kan functioneren.

De drie kleden staan dan voor de latente vermogens in ons, de ‘goddelijke ver-
mogens’ [5], zoals de Mahatma K.H. ze noemde in zijn eerste brief aan A.P. Sinnett. 
Van hun ontplooiing, dat wil zeggen van een innerlijke transformatie van het bewust-
zijn, hangt de toekomst van de mensheid af, omdat we door het aantrekken van het 
nirmânakâya-gewaad in staat zijn ‘de redding van de mensheid te bevorderen’. En 
de ontplooiing van onze ‘goddelijke’ of latente vermogens, de innerlijke transformatie 
die dat impliceert, hangt af van alle keuzes die we onderweg gemaakt hebben, 
evenals die ene grote monadische keuze die we aeonen geleden gemaakt moeten 
hebben. De herinnering aan deze monadische keuze roerde zich in ons toen we in 
aanraking kwamen met de theosofische filosofie. De grote dichter en ziener die we 
kennen als Novalis schreef eens: ‘Kies ik niet zelf steeds mijn bestemming, al sinds 
de eeuwigheid?’ Het antwoord dat dagelijks door onze gedachten en daden wordt 
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bevestigd, moet dan ook zijn: ‘Ja, inderdaad, want niemand anders dwingt ons.’

In zijn boek Buddhist Philosophy in Theory and Practice merkt dr. Herbert Günther 
op dat ‘de overtuiging van het uiteindelijke boeddhaschap van ieder mens zijn 
uitdrukking vond in het idee van de drie kâya’s, waarbij het woord kâya lichaam 
betekent, of samengesteld brandpunt van energieën die de verschijning van een 
lichaam aanneemt.’ Daarna geeft hij een definitie van deze gewaden als ‘waarde-
ervaringen en interpretatie-principes’. In zijn boek Foundations of Tibetan Mysticism 
bevestigt Lama Anagarika Govinda dit als hij suggereert:

Van binnenuit gezien, dat wil zeggen vanuit het ervaringsstandpunt, zijn de 
sambhogakâya en de dharmakâya vervat in de nirmânakâya.

Door deze toestanden van bewustzijn of van zijn te begrijpen, beginnen we ook 
de aard te zien van het werk dat voor ons ligt, namelijk het doen ontwaken van de 
vermogens die de trikâya vertegenwoordigt. Ons doel is niet eenvoudigweg bevrijd 
te worden, maar een innerlijke transformatie te bewerkstelligen die zich uitdrukt door 
het nirmânakâya-gewaad, door de belichaming te worden van mededogen, of, om de 
woorden te gebruiken uit De Stem van de Stilte, ‘het nederige kleed van nirmânakâya 
aan te nemen …’ [1]. Om de noodzakelijke innerlijke transformatie te bereiken, om de 
drievoudige natuur van ons inherente boeddha-zelf te realiseren, moeten we blijkbaar 
een soort verhittingsproces ondergaan, getuige de woorden ‘Uit de vuurhaard en de 
zwarte rook van een mensenleven…’ [3]. Door ervaring in incarnatie, hier en nergens 
anders, worden wij ‘gebrand’, en zo tot ontwaken gedwongen. Een simpele uitleg. 
Er is niets dat onze slaap zo kan verstoren als kiespijn. We kunnen proberen pijn-
stillers te gebruiken om weer in slaap te komen, maar uiteindelijk moeten we iets aan 
die pijn doen. Ook psychologisch kunnen we proberen onszelf in een slaapdronken 
toestand van vergetelheid te brengen, maar eens, in dit leven of in het volgende, 
moeten we de kwalen van onze psychologische aard aanpakken die in De Yoga 
Sûtra’s zo accuraat en beeldend worden aangeduid als ‘klesha’s’, of toestanden van 
bewustzijn die de onderliggende fundamentele oorzaak zijn van de ellende en het 
lijden van de mens [6]. Het tot uitdrukking komen van onze goddelijke vermogens 
wordt verhinderd door deze kwalen, deze belemmeringen, die als kiezen moeten 
worden uitgetrokken, ook al is het uittrekken pijnlijk en lijkt het proces van zuivering 
voor ons op een vuurhaard waarin alle onzuiverheid in onze aard wordt weggebrand. 
Alleen zó kan de vlam van het ene Zelf oplaaien, zuiverend werken, en om HPB’s 
metafoor te gebruiken het ‘glorieuze weefsel’ weven van het bodhisattva-bewustzijn.

De klesha’s of kwalen die de transformatie van het bewustzijn verhinderen zijn 
vijfvoudig. De eerste heet avidyâ, een gebrek aan gewaarzijn of een niet kennen 
van het noumenale, het werkelijke, dat ten grondslag ligt aan al het waarneembare 
bestaande. Uit avidyâ vloeien alle andere klesha’s voort: het gevoel van egoïsme 
of asmitâ, gehechtheid aan dingen die ons behagen en afkeer van alles wat pijn 
veroorzaakt, râga en dvesha, en de machtigste van alle boeien die ons binden aan 
het rad van geboorte en dood: abhinivesha, of de zucht naar voortdurend zintuiglijk 
en bewust afgescheiden bestaan. Intellectueel aanvaarden we misschien de 
grondprincipes van het theosofische wereldbeeld wel, maar we moeten leven naar 

wat we geloven, en dáárvoor worden we getest in de ‘vuurhaard’ van het bestaan, 
waaruit inderdaad de ‘zwarte rook’ opstijgt wanneer we hart en verstand proberen 
te zuiveren. Zoals de pseudo-Dionysus leerde: ‘We moeten de waarheid niet alleen 
leren kennen; we moeten haar ondergaan.’ En we ondergaan haar net zo lang tot we 
doordrongen zijn van onze eigen mogelijkheden, ons eigen goddelijk potentieel, tot 
we het op ons nemen om de boeddha-natuur die altijd in het centrum van ons wezen 
was te realiseren.

Dit doet mij denken aan de woorden van Shakespeare, uitgesproken door de 
verbannen hertog in As You Like It:

Zoet zijn de beschikkingen van tegenspoed,
die evenals de pad, lelijk en giftig,
toch een kostbaar juweel in zijn voorhoofd draagt…

Deze beeldspraak is prachtig, want tegenslag of lijden mag dan lijken op een lelijk 
en giftig schepsel dat ons wil verslinden, maar toch draagt het op zijn voorhoofd 
het kostbare juweel van wijsheid. Lijden laat ons namelijk onze natuurlijke conditie 
zien en het wekt in ons daarmee een gevoel van sympathie en mededogen voor 
allen die pijn en tegenspoed kennen. Dat is het kostbare juweel dat we moeten leren 
onderscheiden in al onze zorgen en verdriet gedurende ons leven.

Daarom zijn we zelfs nu, zelfs hier, bezig het glorieuze weefsel te weven van die 
gewaden die tot onze ware aard behoren. We kunnen beginnen te handelen vanuit 
die kennis, uitbeelden wat we eens zullen zijn, wat we moeten worden om de wereld 
weer heel te maken. Uiterlijk zijn we misschien niet veranderd, zoals de Mahatma 
ook aan Sinnett schreef: ‘We zijn mensen, geen goden.’ Maar de transformatie heeft 
plaats gehad. Lama Govinda heeft scherpzinnig waargenomen:

Het lichaam van de gewone mens is mâyâ en het lichaam van een verlicht 
persoon is eveneens mâyâ. Maar dat wil niet zeggen dat het lichaam van 
de gewone mens een nirmânakâya genoemd kan worden. Het verschil is 
dat het lichaam van een verlicht persoon zijn bewuste schepping is en dat 
van een onverlicht persoon de schepping van zijn onbewuste neigingen en 
verlangens. Beide zijn mâyâ, maar de één is bewust en de ander onbewust. 
De één is de meester van mâyâ, de ander de slaaf ervan [7].

Ook al zijn we ons heden grotendeels onbewust van het weefproces waarmee 
uiteindelijk de drie kleden vervaardigd zullen worden, tóch kunnen wij ons op weg 
begeven om bewust en creatief te weven. Want karma bindt niet alleen; het bevrijdt 
ons als we de creatieve aard begrijpen van te leven naar de wet. Karma en creativiteit 
zijn nauw verwant, zowel taalkundig als in werkelijkheid.

In een Tibetaanse tekst waarnaar vaak verwezen wordt als ‘de kostbare rozenkrans’ 
en die vertaald is door dr. Evans-Wentz als ‘het opperste pad van leerlingschap’, 
gepubliceerd in zijn boek Tibetan Yoga and Secret Doctrines, staat een boeiende 
passage, bekend als ‘De tien grote vreugdevolle realisaties’. Drie van deze tien 
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verwijzen naar de drie gewaden, de trikâya van de Boeddha. Zijn vertolking voor elk 
van deze volgend voegt Evans-Wentz er in een commentaar aan toe:

Het is een grote vreugde je te realiseren dat er in het dharmakâya, waar 
geest en stof niet te scheiden zijn, niemand is die er theorieën op na houdt 
en er evenmin aanhang voor theorieën bestaat.

Evans-Wentz geeft als commentaar: ‘Voor de waarheidszoeker, hetzij op fysiek, hetzij 
op spiritueel gebied, zijn theorieën essentieel; maar als men eenmaal een waarheid 
of feit ontdekt heeft, zijn alle theorieën daaromtrent waardeloos geworden. Daarom is 
er ook in dharmakâya, of in de staat van fundamentele waarheid, geen theorie nodig 
of zelfs denkbaar; het is de staat van volmaakte verlichting…’

Het is een grote vreugde je te realiseren dat er in het uit zichzelf voortge-
komen, barmhartige sambhogakâya geen geboorte, dood, vergankelijkheid 
of enige verandering bestaat.

Hierop geeft Evans-Wentz het volgende commentaar: ‘Het sambhogakâya of 
goddelijk voertuig van volmaakte begaafdheid symboliseert de staat van spirituele 
gemeenschap waarin alle bodhisattva’s leven […] Het is een toestand waarin 
geboorte, dood, vergankelijkheid en verandering zijn overstegen.’

Het is een grote vreugde je te realiseren dat er in het uit zichzelf 
voortgekomen, goddelijke nirmânakâya geen gevoel van dualiteit bestaat.

Het commentaar van Evans-Wentz hierop is: ‘Het nirmânakâya, of goddelijk voertuig 
van incarnatie, is de […] spirituele staat waarin alle grote leraren, of bodhisattva’s 
die op aarde zijn geïncarneerd zich bevinden. […] In de staat van nirmânakâya 
versmelten het goddelijke en het gevoelsmatige, geest en stof, het noumenale en 
de wereld van de verschijnselen en alle dualiteiten, in eenwording […] Dit voelt de 
bodhisattva intuïtief aan…’

De laatste ‘vreugdevolle realisatie’ in de reeks herinnert ons er evenals De Stem van 
de Stilte aan dat de weg naar een dergelijke bewustzijnsstaat altijd voor iedereen die 
zoekt openstaat:

Het is een grote vreugde je te realiseren dat het pad naar vrijheid dat door 
alle boeddha’s is betreden altijd bestaat, eeuwig onveranderlijk en altijd 
open voor hen die gereed zijn het te betreden.

Het is aan onszelf ons klaar te maken om het pad te betreden dat leidt tot de innerlijke 
transformatie die ons op onze beurt maakt tot bodhisattva’s en nirmânakâya’s, redders 
van de mensheid. Dit is een waarlijk nobele lering, zoals dr. G. de Purucker benadrukt:

De leer van de trikâya is één van de verhevenste op het hele gebied van 
het occultisme. Om deze levende drievoudige buddhische essentie in het 
gestel van ieder mens te ontwikkelen tot zelfbewuste activiteit geven de 
Meesters van wijsheid en mededogen, wanneer ze op de drempel van 
nirvâna staan, deze verheven toestand op en keren ze terug om de mens 
te leiden en te onderrichten [8].

Alleen wijzelf kunnen dit karwei van zelf-transformatie op ons nemen. Hiervoor zijn we 
in incarnatie gekomen en zo kunnen we deelnemers worden in de grote kosmische 
viering van het leven zelf, niet langer het ‘brood van tegenspoed’ etend en de ‘wateren 
der droefenis’ drinkend, maar met alles wat bestaat de zegeningen van licht, liefde, 
begrijpen, vrede en mededogen delend. Zoals De Stem van de Stilte ons verzekert, 
zullen we de ‘stroom’ eens zijn overgestoken. Dan kan worden gezegd :

Het is waar dat u recht hebt op het kleed van dharmakâya, maar een 
sambhogakâya  is groter dan een nirvâni en nog groter is een nirmânakâya, 
de boeddha van mededogen [9].
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Uiterlijke transformatie
‘Compassie is geen eigenschap.
Het is de wet der wetten … 
Hoe meer u daarmee één wordt ...
des te meer zult u volmaakte compassie worden’ [1].

We hebben een bepaalde gedachtelijn gevolgd, die in De Stem van de Stilte wordt 
aangegeven, bedoeld om ons van onze huidige toestand te brengen naar een 
totale transformatie van onze aard. Om te kunnen ontwaken, is het noodzakelijk te 
onderzoeken, dus aandacht te schenken aan alles wat in onze psychologische aard 
omgaat. Alleen wanneer we aandacht schenken aan dat wat er van binnen gebeurt, 
kunnen we namelijk beginnen de verandering teweeg te brengen die noodzakelijk 
is voor de totale regeneratie van de mensheid. Alleen als we ten volle ontwaakt zijn 
hebben we de vrijheid om het pad te kiezen dat we willen volgen. Anders worden we, 
omdat we niet ontwaakt zijn, gedreven door krachten en impulsen die zich buiten 
ons en zelfs buiten onze controle lijken te bevinden. Arthur Koestler heeft gezegd dat 
het merendeel van de mensheid ‘slaapwandelaar’ is, onbewust van gedachten en 
verlangens, nooit werkelijk handelend, maar altijd reagerend op gebeurtenissen en 
omstandigheden. Als ons iets onplezierigs overkomt, gaan we niet echt onderzoeken 
wat er gebeurd is; we stellen ons ermee tevreden te zeggen ‘Het is mijn karma’ en zo 
gaan we gewoon door met ons tegen de meubels van de wereld te stoten en pijnlijke 
blauwe plekken op te lopen.

Als we ons bewust worden van onze toestand worden onze keuzes zinvol, doelbewust, 
en met een doelgerichtheid die niet ontleend is aan onze eigen psychologische 
behoeften of onze eigen persoonlijke wensen, maar aan die diepere grondslag 
in ons wezen. De keuze van het pad dat we inslaan, het pad dat de weg van de 
bodhisattva wordt genoemd, geeft richting aan al onze handelingen en veroorzaakt 
een innerlijke transformatie van het bewustzijn waarin een soort omkering plaatsvindt 
van de gangbare manier van handelen in de wereld. In alle belangrijke religieuze 
geschriften in de wereld, zeer zeker in De Stem van de Stilte, de Bhagavad Gita, 
en in zo veel andere heilige teksten, wordt een dergelijke omkering vereist wil het 
individu zijn menselijke plicht vervullen. We zouden kunnen zeggen dat het hele 
doel van yoga is om een dergelijke omkering van het bewustzijn te bewerkstelligen, 
zodat het denkvermogen niet langer gevangen en verstrikt wordt door zijn eigen 
‘modificaties’, om de term van Patãnjali te gebruiken, en alleen maar onderworpen 
aan kama of verlangen, maar vrij van alle belemmeringen, zodat het het licht van 
buddhi, begrijpende en onderscheidende wijsheid, kan weerspiegelen. Dan kan 
handeling, spontaan en op creatieve wijze, voortkomen uit het stille centrum binnenin, 
het monadische of spirituele centrum van ons wezen.

Radha Burnier heeft over de fundamentele verandering die in ons plaats moet vinden 
het volgende gezegd:
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De fundamentele verandering waar we over praten is dus van zelfzucht 
naar eenheid. Aan egoïsme, of het nu positief of negatief is, zelfs als het 
niet meer dan onverschilligheid of luiheid lijkt, moet absoluut een einde 
komen. Deze verandering die leidt tot het besef van eenheid is revolutionair.

Ze wijst verder op het volgende:

We maken van woorden zoals ‘eenheid’, broederschap, harmonie, mede-
dogen zwakke uitdrukkingen. Deze woorden hebben een diepgaande, 
revolutionaire betekenis als we ze op de juiste manier begrijpen [2].

De Stem van de Stilte benadrukt de ‘revolutionaire betekenis’ van deze ideeën en 
die moeten we onderzoeken opdat de innerlijke transformatie kan worden uitgedrukt 
in een uiterlijke transformatie van de wereld. Als er een echte transformatie van 
binnen is, vindt er feitelijk ook een uiterlijke transformatie plaats, want we zien 
de wereld op een nieuwe manier. Een toenemend aantal denkers stelt dat we als 
mensheid medescheppers zijn in het proces van evolutie. Het universum is, zoals 
de natuurkundige dr. John Wheeler suggereert, iets waaraan wij allen deel hebben, 
wat betekent dat we allen verantwoordelijk zijn voor de toekomst ervan. We zijn 
deelnemers in alles wat er in de wereld gebeurt en we hebben de verantwoordelijkheid 
om er zinvol aan deel te nemen, zodat er een wezenlijke transformatie van het 
bewustzijn kan plaatshebben, wat zal resulteren in vrede en harmonie over de 
gehele wereld. ‘De uitdrukking universele broederschap‘, schreef de Mahatma 
K.H. aan A.P. Sinnett, ‘is geen holle frase. De mensheid als geheel heeft het hoogste 
recht op ons. Ze vormt de enige veilige grondslag voor algemene zedelijkheid. Als het 
een droom is, is het op zijn minst een edele droom voor de mensheid: en het is de 
aspiratie van de ware adept’ [3].

Onze rol is om in de wereld te staan, zelfs als we misschien niet altijd van de wereld 
zijn. Ons doel is de bodhisattva-staat of de bekleding met het nirmânakâya-kleed, maar 
dit betekent niet dat we geen deel meer hebben aan het handelen in de wereld, zoals 
we in een eerdere lezing benadrukten. Een andere en misschien eenvoudiger wijze 
om het doel uit te drukken is, als we de juistheid van het theosofische wereldbeeld 
onderschrijven en het advies volgen dat in De Stem van de Stilte wordt gegeven, te 
zeggen dat het ontwikkelen van ware liefdevolle vriendelijkheid en mededogen het 
enige is dat echt belangrijk is.

Een boeddhistische leraar, de eerwaarde Khenpo Karthar Rinpoche, heeft eens 
gezegd dat het enige doel van de boeddhistische leer is om die gezondheid van geest 
die potentieel aanwezig is te ontwikkelen. Hij voegde eraan toe dat de kern van het 
boeddhisme – en we moeten in gedachten houden dat de tekst die we als gids bij onze 
verkenning van transformatie gebruiken in wezen een boeddhistische tekst is – ligt 
in het aanbieden van hulpmiddelen door middel waarvan we de natuurlijke eenvoud, 
helderheid en rust van het denkvermogen kunnen verkrijgen, zodat we kunnen leven 
en handelen vanuit een mededogend hart. Op die wijze herscheppen we de wereld, 
want alleen al door een mededogende, liefdevolle houding van ons verstand en hart 
is onze aanwezigheid in de wereld op zich een bron van goedheid.

De wereld lijkt echt op een spiegel. Als we tederheid, vriendelijkheid, openheid en 
vriendschappelijkheid uitstralen naar anderen, is het dát wat we terug zullen ontvangen. 
Als we kilheid, afweer, boosheid en haat uitdrukken, is het dát wat naar ons terugkomt, 
net als een frons in de spiegel. Wanneer we ons denken als tevreden, gelukkig en 
vredig ervaren, zijn we in staat om de dingen helderder en gevoeliger uit te drukken 
en, wat onze handelingen ook zijn, we zullen ze met meer vreugde, efficiënter en met 
meer effect uitvoeren. Alleen als we een geest van vriendelijkheid en mededogen 
ontwikkelen kunnen we anderen het bestaan van zulke kwaliteiten laten zien. De 
leringen die we besproken hebben, de leringen uit De Stem van de Stilte en andere 
theosofische literatuur, zijn niet alleen maar abstracte filosofie; ze dringen direct door 
in ons leven en vooral in de wereld, zodat we mogen helpen bij de regeneratie van de 
mensheid, omdat we zelf innerlijk geregenereerd en getransformeerd zijn.

Als we vriendelijkheid en mededogen beginnen te ontwikkelen in ons hart en verstand 
– en eigenlijk zijn ze één, dus we zouden kunnen zeggen in ons hartverstand of 
verstandhart, in ons denken en voelen – worden we als mens completer. Soms wordt 
wel gezegd dat ons werk bestaat uit het spiritualiseren van onszelf en de mensheid. 
Ik zou willen voorstellen dat we onszelf eerst tot mens moeten maken, want als we 
eenmaal weten wat het betekent om geheel en al mens te zijn, dan weten we ook wat 
het betekent spiritueel te zijn. Dan spreken we vanuit eigen ervaring, rechtstreeks 
gericht op de noden van anderen; en dat is precies wat de nirmânakâya of bodhisattva 
doet, want nirmânakâya zijn betekent iedere situatie tegemoet treden overeenkomstig 
de behoefte van dat moment. Je zou kunnen zeggen dat we leerling-nirmânakâya’s 
zijn, leerling-bodhisattva’s, die leren hoe ze het gereedschap van het ambacht moeten 
gebruiken.

Wat is dat voor gereedschap? Wat zijn de ‘skillful means’, of de ‘praktische middelen 
tot het bereiken van een geestelijk doel’, om de meer gebruikelijke vertaling van de 
boeddhistische term upâya te gebruiken, waardoor we de bodhisattvische vermogens 
in ons leren ontplooien? Het ontplooien van deze vermogens, de sluimerende 
vermogens in ons en in ieder mens, veroorzaakt een ware transformatie van het 
bewustzijn, zowel een innerlijke transformatie van het individu als een uiterlijke 
transformatie van de wereld. Als gereedschap of praktische middelen worden in De 
Stem van de Stilte de pâramitâ’s genoemd, transcendente deugden, idealen van 
spirituele volmaaktheid [4]. De term pâramitâ is een samengesteld Sanskriet woord 
dat op twee manieren kan worden gescheiden en dat leidt tot twee complementaire 
betekenissen. We kunnen het scheiden in para, wat voorbij of boven betekent, 
en mita, wat betekent stap voor stap verder gaan. Of we kunnen het scheiden in 
param, de andere oever, en ita, gaan, wat aanduidt dat we door deze idealen in de 
richting van de andere oever gaan, waarvandaan we een nieuw zicht op de wereld 
krijgen. Veel boeddhistische teksten leggen speciale nadruk op de noodzaak van het 
zogenaamde andere oever standpunt [5]. HPB noemt dit in De Stem van de Stilte 
‘het juist waarnemen van dat wat bestaat’, en in de Gulden Treden ‘een ongesluierd 
geestelijk inzicht’.
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In De Stem van de Stilte geeft HPB zeven pâramitâ’s of spirituele idealen, hoewel de 
meeste boeddhistische teksten er òf zes òf tien aangeven. Hoe dan ook, de laatste 
in de reeks, prajnâ, meestal vertaald als ‘ware wijsheid’ of ‘goddelijke intuïtie’, ‘zuiver 
ongehinderd zien’, wordt beschouwd als het richtinggevende principe van alle andere; 
of er nu zes, zeven of tien zijn maakt weinig verschil als het richtinggevende principe 
afwezig is. Prajnâ wordt ook wel het ‘oog’ genoemd dat met volmaakte helderheid 
het gehele levensveld overziet en zo bepaalt waar en hoe men zijn voetstappen 
neerzet. We moeten ons ook realiseren dat, hoewel de pâramitâ’s in een bepaalde 
volgorde worden gegeven, ze zo met elkaar verbonden zijn dat de uitdrukking van 
één ervan de uitdrukking van alle andere met zich meebrengt. Toch kunnen we wel 
een zekere vooruitgang of opeenvolging in stadia van ethisch bewustzijn herkennen 
in de opsomming die in De Stem van de Stilte wordt gegeven.

Als eerste pâramitâ wordt altijd dâna genoemd, wat HPB vertaalt met ‘barmhartigheid 
en onsterfelijke liefde’ [6]. Het wordt ook wel vertaald als edelmoedigheid of vrijgevig-
heid. Het is een zich echt bekommeren dat gebaseerd is op het inzicht dat alles in 
de wereld van waarde is, want in alles en iedereen bevindt zich de boeddha-natuur, 
het goddelijke. Het is het soort geven óm, dat een voortdurende uitstraling van liefde 
voortbrengt, zonder oordeel en zonder enige irritatie. Het is een bereidwilligheid om 
jezelf te geven en te doen wat op dat moment nodig is. Het kan zich openbaren in 
een simpele glimlach of een liefdevolle aanraking die sympathie en begrip overbrengt.

Uit een dergelijke openheid en edelmoedigheid van geest, een echt geven om 
alles wat leeft, komt sîla voort, ‘harmonie in woord en daad’ [7]. Men zegt dat dit 
de vervolmaking is van moraliteit. Het is het juiste doen, op het juiste ogenblik, met 
een natuurlijke zuiverheid die voortvloeit uit een hart dat gevuld is met liefde. Ieder 
woord en iedere daad is in overeenstemming met de behoefte van dat moment. Een 
veelgebruikte metafoor wanneer we over de beoefening van sîla spreken, is dat het 
gedrag van een bodhisattva is als de gang van een olifant. Olifanten haasten zich niet; 
zij wandelen langzaam en zeker door de jungle, de ene stap na de andere. Iedere 
stap is bepaald, in harmonie met de totale beweging van de olifant. Sîla betekent ook 
een fundamentele eenvoud in ons handelen; we worden niet nog gecompliceerder, 
maar bewaren een soort kinderlijke eenvoud in alles wat we zeggen en doen.

De derde pâramitâ is kshânti, ‘zoet geduld dat door niets kan worden verstoord’ 
[8], en deze completeert wat dikwijls de triade van de hogere ethiek wordt genoemd 
– dâna, sîla en kshânti – die als een eenheid werkt in de persoon in wie spirituele 
waarneming, prajnâ, is ontwaakt [9]. Edelmoedigheid van geest, gecombineerd met 
juist of harmonisch gedrag vraagt om een geduld dat nooit iets verwacht, dat bereid is 
te wachten op het juiste ogenblik, dat nooit bang is voor een nieuwe situatie. We zijn 
zó vaak bezig onszelf en anderen te bestoken met impulsief gedrag, er vanuit gaande 
dat onze ideeën de enige juiste zijn, dat de anderen ons voorbeeld moeten volgen. 
We hebben het gevoel dat, als we onszelf niet opdringen, alles fout zal gaan en 
daarom dwingen we anderen om onze interpretatie van de waarheid te accepteren en 
worden heel ongeduldig als anderen de betekenis van onze ideeën niet herkennen. 

Geduld geeft inderdaad een liefdevolle relatie tot anderen en tot de wereld. Men zegt 
dat de bodhisattva nooit een reactie uitlokt, omdat hij zich kan aanpassen aan wat 
in die situatie en op dat moment nodig is. Hij geeft zichzelf ruimte waarin het juiste 
opbloeit, omdat hij iedere situatie met liefdevolle zorg omringt.

Op dit punt in de opsomming van de pâramitâ’s voegt HPB virâga of vairâgya toe, 
‘onverschilligheid voor genot en voor pijn, waardoor begoocheling overwonnen en 
alleen waarheid gezien wordt’ [10]. Virâga wordt gewoonlijk niet in de boeddhistische 
teksten over de pâramitâ’s genoemd, maar we kunnen zien waarom het belangrijk 
is dat we dit ideaal zorgvuldig onderzoeken. Het woord zelf betekent gewoon 
‘zonder kleur’. Daarom houdt de ethiek van de eerste drie idealen – dâna, sîla en 
kshânti – handelingen in, die als het ware zonder kleur worden uitgevoerd, zonder 
vooropgezette ideeën of vooroordelen, zonder te vergelijken, zonder enige gedachte 
aan resultaten. Alle actie moet uit het zuivere hart komen, vanuit een volmaakte 
gelijkmoedigheid, uit onpartijdigheid. Het denkvermogen moet in een toestand van 
evenwicht zijn, onverstoorbaar voor wat er ook maar gebeurt. Virâga impliceert geen 
koelheid, wat het woord ‘onverschilligheid’ zou kunnen suggereren, maar eerder een 
houding van niet-oordelen. Verschillen zijn altijd te zien; dat is duidelijk. Jij en ik zien 
er anders uit; we hebben een verschillend voorkomen, we houden van andere dingen, 
we hebben andere achtergronden, enzovoort. Geen twee bladeren aan een boom zijn 
exact gelijk. Over de gehele wereld bestaan veel verschillen tussen volkeren, culturen, 
religies en wijzen van gedrag. Het ene Zelf, dat we ook de essentiële boeddha-natuur 
zouden kunnen noemen, manifesteert zich op vele manieren; het drukt zich uit in een 
eindeloze verscheidenheid. Maar het ideaal van virâga moedigt ons aan voorbij de 
verschillen, waarvan we misschien genieten en die we verrijkend vinden, te schouwen 
naar de wezenlijke aard in alles. Wanneer we die essentie binnenin zien, proberen 
we niet meer alles naar ons eigen beeld te herscheppen. We hebben geduld, kshânti; 
onze handelingen zijn in harmonie met het leven, sîla; en we worden de belichaming 
van liefde en mededogen, dâna.

Verschillen zijn aanwezig, maar zoals het eerste doeleinde van de Theosophical 
Society aangeeft, er is géén onderscheid dat ons de broederschap uit het oog kan 
doen verliezen.

De laatste drie pâramitâ’s, vîrya, dhyâna en prajnâ, leiden ons naar dieper inzicht en 
begrijpen. Vîrya, ‘onverschrokken kracht die zich […] een weg bevecht naar de hoogste 
waarheid’ [11], houdt een onwrikbare vastberadenheid in om het doel te bereiken. Het 
is de soort energie die vol vreugde is en creatief, steeds alert op iedere kans die zich 
voordoet. Alles blijft ons altijd boeien, omdat we steeds open zijn, ons volledig bewust 
van het leven en de mogelijkheden vóór ons. Iemands hele leven opent zich door 
grootmoedigheid, geactiveerd door juist gedrag, gesterkt door geduld, verzacht en 
verfijnd door geestelijk evenwicht en nu wordt het verlevendigd door vreugde. Een 
onversaagde, doelbewuste, eenpuntige geestelijke energie verschaft de kracht om 
alle obstakels op de weg naar bodhisattvaschap het hoofd te bieden. Er is vertrouwen 
in de uiteindelijke overwinning van de geest. In één van de boeddhistische teksten die 
deel uitmaken van de Prajnâpâramitâ-geschriften, wordt de vraag gesteld hoe men 
vîrya in de praktijk zou kunnen brengen. Het antwoord is:
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In het doen van goede daden zou men nooit lui moeten zijn. Men zou elk 
mentaal of fysiek lijden moeten zien als het natuurlijke gevolg van onwaardig 
gedrag in vorige levens en men zou het vaste besluit moeten nemen om 
vanaf dat moment alleen die dingen te doen die in overeenstemming zijn 
met een geestelijk leven. Omdat men mededogen koestert jegens alle 
wezens, zou men nooit de gedachte aan lusteloosheid zelfs maar op 
moeten laten komen, maar men zou altijd onvermoeibaar en ijverig moeten 
zijn om alle wezens wel te doen. 

Zulke energie leidt nooit tot vermoeidheid, want dezelfde tekst zegt ons dat we op 
deze kust nooit stuk zullen lopen. Het is een innerlijke energie die verschijnt als het 
denken rustig is.

Het zesde ideaal is dhyâna, ‘waarvan de gouden deuren, eenmaal geopend, […] 
leiden naar het rijk van eeuwig Sat, en de onophoudelijke beschouwing ervan.’ Als je 
te allen tijde innerlijk wakker bent, met wat we een panoramisch bewustzijn van het 
leven zouden kunnen noemen, dan is er een onophoudelijke innerlijke beschouwing 
van het werkelijke, en je handelt vanuit dit innerlijke bewustzijn. Dhyâna is een 
concentratie van de gedachten en energieën in de gekozen richting [12].

In die toestand begint men inderdaad ‘in het eeuwige te leven’, zoals onze tekst zegt 
en deze voegt daaraan toe:

Daartoe moet u leven en ademen in alles, zoals al wat u waarneemt in u 
ademt; uzelf aanwezig voelen in alle dingen, alle dingen in het Zelf [13].

De idealen lijken misschien veel te hoog gegrepen in ons huidige stadium van begrip, 
maar idealen zijn er om ons aan te moedigen verder te gaan, om ons bewust te 
maken van onze mogelijkheden als mensen in de wereld. De Engelse dichter Robert 
Browning verwoordt het zo: ‘Een mens moet verder reiken dan waarnaar hij kan 
grijpen; waar anders is een hemel voor?’

We beginnen daar waar we zijn, want er is geen andere plaats om te beginnen. We 
moeten nu beginnen, want er is geen andere tijd. De reis moet gemaakt worden van 
innerlijke naar uiterlijke transformatie. Het doel is zeker, want dat is de belofte die ons 
gegeven wordt in alle heilige geschriften. Tegenwoordig zien we dat men probeert  
terug te vinden, wat je een magisch wereldbeeld, het herstel van het mysterie, zou 
kunnen noemen. Vroeger gaf zo’n wereldbeeld aanleiding tot levende mythen, tot 
een stelsel van symbolen, tot inwijdingsriten. Tegenwoordig is dat wereldbeeld voor 
ons toegankelijk in de theosofische filosofie, en we krijgen de geweldige kans om dit 
te verwerken en uit te drukken in ons eigen leven. De Stem van de Stilte is een tekst 
voor de reis van transformatie, waardoor we het theosofisch wereldbeeld op zo’n 
wijze kunnen en moeten verwerken, dat we onszelf herscheppen, en daardoor de 
wereld. Zoals de Amerikaanse dichter Walt Whitman meer dan een eeuw geleden 
schreef: ‘Noch ik, noch iemand anders kan de weg voor jóu gaan. Je moet hem zélf 
gaan.’

Het Tibetaanse woord voor de boodschap van de Boeddha is cho, wat letterlijk betekent, 
‘in orde brengen wat verkeerd is’. Ieder van ons moet zichzelf in orde brengen, ons 
denken, ons hart, onze hele persoonlijkheid. We hebben allemaal de mogelijkheid 
onszelf te veranderen en ingebakken patronen van reageren, van gedrag, te wijzigen. 
Niemand anders kan het voor ons doen en we reizen immers samen, in het glorieuze 
gezelschap van hen die ons zijn voorgegaan op deze weg en die blijven om ons te 
helpen: de bodhisattva’s, de boeddha’s, de christussen, Mahatma’s en alle heiligen, 
wijzen en mystici door de eeuwen heen. We kunnen allemaal mededogen voelen. 
Dat is zelfs tamelijk eenvoudig als de omstandigheden gunstig zijn, maar het is even 
gemakkelijk om agressie, irritatie of ergernis te voelen onder omstandigheden die 
gunstig zijn voor dát soort gedrag. Het probleem is dat we niet weten hoe we constant 
vriendelijk en mededogend kunnen zijn, welke uiterlijke omstandigheden zich ook 
voordoen ...

Wat we moeten en kunnen ervaren is een gezondere en vriendelijker gemoeds-
toestand. Dat is niet iets dat buiten ons staat. We moeten met en aan onszelf werken. 
Iedere stap voorwaarts is een uitbreiding en een transformatie van bewustzijn. Voor 
iedere geboorte is een sterven nodig en de grote levensboog bevat, zelfs in één 
enkele incarnatie, vele momenten van wedergeboorte, als we bereid zijn om het 
sterven dat het kleine zelf talloze keren moet ondergaan onder ogen te zien en te 
verduren, opdat het wordt getransformeerd tot het voertuig van het Ene Zelf. ‘Geef uw 
leven op, indien u leven wilt’, is de boodschap die men vindt in elke traditie die over 
de reis van transformatie spreekt.

De reis, die wel een pad genoemd wordt, bevat zowel een proces als een doel. Op 
mysterieuze wijze is het proces het doel, want de richting is het belangrijkste. We 
moeten ons er steeds weer van vergewissen dat het kompas van het hart wijst naar 
het noorden van het Ene Zelf. Het werk dat gedaan moet worden is zowel eenvoudig 
als ingewikkeld. Dit is een deel van de paradox die inherent is aan de geestelijke reis. 

Een voorbeeld kan misschien helpen om dit punt te illustreren. Stel je iemand voor die 
in bed ligt en lijdt aan een ernstige maagzweer. De zweer is uitermate pijnlijk, zodat de 
patiënt zich van zijn ene op zijn andere zijde keert, zijn kussens schikt en voortdurend 
woelt om te proberen iets comfortabeler te kunnen liggen. Op zijn nachtkastje staat 
een medicijn om de pijn te verlichten, maar hij neemt dat niet in. Hij gelooft liever dat 
hij door zich om en om te draaien, meer kussens te pakken of er juist één weg te 
doen, verlichting zal vinden. Maar als dat al helpt dan is het maar tijdelijk, want het 
probleem komt niet van buitenaf; het is inwendig. Alleen als hij het medicijn inneemt, 
zal genezing tot stand komen. Het belangrijke punt is dat de remedie voorhanden is, 
dat de patiënt de mogelijkheid heeft zichzelf te genezen, maar dat hij zal blijven lijden 
totdat hij bereid is het geneesmiddel te accepteren.

Wij bevinden ons in dezelfde toestand. Een geneesmiddel tegen onze ziekte en tegen 
de ziekte van de wereld is voorhanden. Het is waar dat we allemaal in staat zijn tot een 
innerlijke transformatie die de uiterlijke transformatie teweeg zal brengen. Wij hebben 
allemaal de mogelijkheid om gezond van geest, gelukkig, mededogend, en vredig 
in verstand en hart te zijn. Het is ook waar dat we, om de wereld beter te kunnen 
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dienen, noodzakelijkerwijs een helder verstand en een vriendelijk hart aan moeten 
kweken. Men heeft ons een weg gewezen, het gereedschap voor transformatie is ons 
gegeven. Het is aan ons om het pad dat voor ons ligt te volgen, om het gereedschap 
voor transformatie dat een nieuw bewustzijn zal voortbrengen te gebruiken.

Tenslotte, hoe zal de toekomst eruit zien, als we de uitdaging aannemen om de 
weg van de bodhisattva te gaan, om te worden bekleed met het gewaad van de 
nirmânakâya? Aan het einde van De Stem van de Stilte is een prachtige, diep 
roerende passage, die de aard van het resultaat van de reis aanduidt; het is een 
passage die ons eraan moet herinneren dat we niet voor onszelf werken en ook niet 
opdat we erkend en toegejuicht zullen worden. Bovenal herinnert het ons eraan dat 
de reis waaraan we begonnen zijn een zelfgekozen reis is. Niemand buiten onszelf 
heeft ons op de koers gezet die wij op ons hebben genomen. Eenmaal op weg is geen 
terugkeer mogelijk:

Door uzelf gedoemd te leven gedurende toekomstige kalpa’s (cycli 
van tijdperken), zonder door de mens te worden bedankt of opgemerkt; 
vastgeklemd als een steen tussen ontelbare andere stenen die de 
‘schutsmuur’ vormen, zó is uw toekomst… Gebouwd door de handen 
van vele Meesters van compassie, opgetrokken door hun martelingen en 
gemetseld met hun bloed, behoedt deze muur de mensheid, sedert de 
mens mens is, en beschermt haar tegen verdere en nog grotere ellende 
en leed [14].

Dáár moeten we zijn, tussen die stenen. Laat de Meesters ons op de juiste plek 
plaatsen, hier en nu, waar wij het meest van nut kunnen zijn.

Er is geen andere weg!

The journey is beautiful - enjoy it fully !

Affectionately,

Joy Mills
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Hoofdstuk
1. De Stem van de Stilte

1: zie O, I
2: A, 144
3: zie P.

2. Ontwaak!

1: A, 20
2: Genesis 1:3
3: Johannes 1:1 
4: B, blz. 185
5: A, 54
6: A, 253
7: A, 266
8: A, 9, 10 en 11
9: A, 19
10: A, blz. 94
11: A, 285
12: A, 90
13: A, 108
14: A, 19
15: A, 19
16: Purana, zie verwijzingen o.a.
      Laghu-yoga-vasistha, vert. 
      K. Narayanaswami Aiyer, 
      Theosophical Publishing House, 
      Adyar 1987
17: zie C, D.

3. Keuzes

1: A, 111
2: A, blz. 53
3: E, blz. 7
4: Johannes 14:6
5: A, 58
6: A, 21
7: A, 22
8: B, blz. 195
9: C, blz. 57
10: A, 201

Noten
Gegevens van de boeken waarnaar wordt verwezen:

A De Stem van de Stilte, H.P. Blavatsky, in Drie Wegen, één Pad
 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2006.

B The Way of Wisdom, N. Sri Ram, 
 Theosophical Publishing House, Adyar, 1989.

C Oepanisjads, J.A. Blok, 
 Ankh Hermes, Deventer, 1976.

D The Wisdom of the Upanishads, A. Besant, 
 Theosophical Publishing House, Adyar, 1906.

E Licht op het Pad, Mabel Collins, in Drie Wegen, één Pad 
 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 2006.

F Bhagavad Gita, 
 Ankh-Hermes, Deventer, 1983.

G Practisch Occultisme, H.P. Blavatsky, 
 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam, 1973.

H Hints on the Study of the Bhagavad Gita, Annie Besant, 
 Theosophical Publishing House, Adyar, 1984.

I De Geheime Leer, H.P. Blavatsky, 
 Theosophical University Press Agency, Den Haag, 1988.

J De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door A. Trevor Barker,
 Theosophical University Press Agency, Den Haag, 1979.

K De Yoga-Sûtras van Patañjali, met commentaar van dr. I.K. Taimni, 
 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam, 2018.

L Foundations of Tibetan Mysticism, Lama Anagarika Govinda, 
 Uitg. Rider and Company, Londen, 1960.

M Bron van het occultisme, G. de Purucker, 
 Theosophical University Press Agency, Den Haag, 1990.

N Human Regeneration/Regeneratie van de mens, Radha Burnier, 
 Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1990/1994.

O De Sleutel tot de Theosofie, H.P. Blavatsky, 
 Theosophical University Press Agency, Den Haag, 1985.

P An Autobiography, Annie Besant, 
 Theosophical Publishing House, Adyar, 1983.

3. Keuzes (vervolg)

11: A, 26
12: A, 38
13: A, 140
14: A, 40
15: A, 32
16: A, 51
17: B, blz. 211
18: A, 32
19: A, 143
20: A, 146

4. Juist handelen

1: A, 144
2: F, blz. 42
3: F, blz. 35
4: F, blz. 34
5: Mattheus 18:20
6: A, 107 en 108
7: A, 250
8: A, 128
9: A, 135
10: A, 249
11: G, blz. 39
12: G, blz. 39
13: A, 59 en 60
14: A, 307
15: A, 300
16: A, 301
17: A, 149 en 201
18: A, 147
19: A, 148
20: A, 154
21: A, 155 en 156
22: A, 158
23: F, blz. 35
24: H, blz. 42
25: A, 138
26: A, 274
27: A, 272

                                                                                         Noten
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Hoofdstuk (vervolg)

5. Innerlijke transformatie

1: A, 145
2: B, blz. 263-4
3: A, 140
4: I, dl.I, blz. 494
5: J, blz. 2
6: K, blz. 134/46
7: L, blz. 221
8: M, blz. 530
9: A, 306

6. Uiterlijke transformatie

1: A, 300 en 301
2: N, blz. 14, 15
3: J, blz. 20
4: A, 198, 200, 215, 88 en 90
5: A, 206, 251, 314 en 90
6: A, 207 en 230
7: A, 208 en 235
8: A, 209, 236, 238 en 240
9: A, 198, 213 en 277
10: A, 210, 237 en 248
11: A, 211, 273 en 276; 
12: A, 89, 198, 199, 212, 276, 277 en 298 
13: A, 217
14: A, 293

Joy Mills in 1943



58                                                   Theosofia - Special Joy Mills - juni 2019                                                  59

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. 

Adressen Theosofische Vereniging
Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653
Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
020 420 3030 - Website: amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl 
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Zaal boven Boekhandel Heijmen Ongerijmd, 
Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem 
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: arnhem@theosofie.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 227920 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Laan van Meerdervoort 1A - 2517 AA Den Haag
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com 
070 397 5071 - Website: www.denhaag-theosofie.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 
5294 NE Gemonde - E-mail: gboorn@gmail.com - 073 551 0311
Marjan Snakenborg, Kerkeweg 32, 9917 PJ  Wirdum, 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0596 203476
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Rijksstraatweg 628 - 2026 RH  Haarlem
Contact: Dhr. A Robinson - E-mail: arthurrbsn30@gmail.com
023 532 3193 - Website: haarlem.theosofie.nl
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
E-mail: naarden@theosofie.nl  - 035 694 1898
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Proveniersstraat 9B, 3033 CE Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
078 6130 003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofie.nl
Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofie.nl  - 0113 854243
Website: zeeland.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl 
06 4146 9767

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Den Haag (l,b): 

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Nijmegen (c):

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zeeland (c,b): 

Zwolle (l,b): 

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)
Simone Chandler (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Margreet Meek-Mennega (lid)

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

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997 
E-mail: 
president@ts-belgium.be

Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen 
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: 
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be  - Website: theosofiegent.be

Adressen België:
Brussel (l,b):

Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):
Witte Lotus (l,b):

Open Paradigma (l,b):
Gent
Tak Vrede (l):
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Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar 
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2019/Special

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 
in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden: 

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.
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