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Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen
van hun eigen geloof opgeven.
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is,
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
enig lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de enige
voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn
leringen of opvattingen op te leggen aan leden.
Elk lid heeft evenveel recht om zich te
verbinden aan elke school van denken welke
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen
recht om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht op
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid
van The Theosophical Society (Adyar)
ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen,
te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden
op vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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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

H.H. the Dalai lama
The Opening of the Wisdom-Eye
Theosophical Publishing House, Adyar
176 bladzijden, 4e druk, paperback
ISBN 9788170591245 – prijs € 12,50
The Opening of the Wisdom-Eye – And the History of the Advancement of
Buddhadharma in Tibet door de veertiende Dalai lama. Dit belangrijke boek van
de huidige Dalai Lama geeft een authentieke uiteenzetting over het Tibetaanse
boeddhisme. De hoop is dat dit boek tot een groter begrip van en voor de Tibetaanse
cultuur zal leiden. Het boek wordt ingeleid door een kort verslag van de verspreiding
van het boeddhisme in Tibet, ook door de Dalai lama geschreven. Het hele gebied
van boeddhistische leringen zoals die in Tibet worden gepraktiseerd wordt met grote
helderheid uitgelegd, op een beknopte, goed te volgen manier.

Poortman, Dubbink & Engelse
Tibetaans Boeddhisme
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland
93 bladzijden, A-4 formaat, soft cover
ISBN 9789061750383 – prijs € 4,25
Verschenen na het bezoek van de Dalai lama aan St. Michaels House en de Besant
Hall in 1973. Deze uitgave bevat een verzameling studies van diverse auteurs over
de volgende onderwerpen:
De Dalai lama en zijn boodschap – De Dalai lama als mens
– Het levensrad van het bestaan
Tibetaanse mystiek		
Het Tibetaanse Dodenboek van leven en sterven
– Tibetologie
Het pad van de boddhisattva
– Erkenning van de esoterische school
De brieven van de Meesters
– Het vajrayana (tantrisch) boeddhisme
De Mahatma’s over Tibet
De zeven menselijke beginselen.

Mary Craig
Kundun – A Biography of the Family of the Dalai Lama
Washington, Counterpoint, 1997
392 bladzijden, paperback
ISBN 1887178910 – prijs € 10,00
Een verhaal over Tibet, verteld door de familieleden van de Dalai lama, die veel
hebben opgeofferd om het lijden van het Tibetaanse volk te verzachten. Het boek
begint bij de dood van de vorige Dalai lama, het vinden van de huidige, en alles
wat daarop volgde, zoals de bezetting door China, de vlucht en verbanning van
duizenden Tibetanen en de geweldloze strijd van de Dalai lama voor vrijheid van
zijn land en volk.
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De missie van de
Theosophical Society
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van
The Theosophical Society (Adyar).
In juli 2018 werd in de vergaderingen
van de General Council in Naarden de
‘mission statement’ ofwel de missie van de
Theosophical Society (Adyar), hierna TS,
vastgesteld die op de achterpagina van
Theosofia staat.
Onderstaand een toelichting.
Hoewel in de honderddrieënveertigjarige geschiedenis van de Theosophical Society
(TS) veel is gesproken over de missie en het doel van de vereniging, in het bijzonder
door één van de oprichters H.P. Blavatsky (HPB), werd een missie nooit formeel
vastgesteld.
In De Sleutel tot de Theosofie, in een kort stuk met als titel Het abstracte en het
concrete (bladzijde 52 en verder), heeft H.P.Blavatsky (HPB) het over de relatie
tussen theosofie en de TS. Eén van de dingen die ze zegt is: Theosofie is goddelijke
natuur, zichtbaar en onzichtbaar, en haar Society de menselijke natuur die probeert
zich op te heffen tot haar goddelijke ouder.
In hetzelfde stuk zegt ze ook: Theosofie is de oeverloze oceaan van universele
waarheid, liefde en wijsheid, die zich op aarde weerspiegelt, terwijl de Theosophical
Society in die weerspiegeling slechts een zichtbare druppel is. HPB probeert ons het
verband te laten begrijpen tussen theosofie die goddelijk is, en ons werk binnen deze
organisatie dat een vorm heeft. Ze eindigt met te zeggen dat de TS werd gevormd
als een hulp om de mensen te doen zien dat er zoiets als theosofie bestaat, en hen
te helpen zich ernaar op te heffen, door haar eeuwige waarheden te bestuderen en
op te nemen.
In zekere zin is het idee van een vereniging met als doel aan te tonen dat er een altijd
ondefinieerbare theosofie bestaat al een missie op zich. Voor iemand die nog niet
volledig thuis is in theosofie is dit echter onbevredigend.
Gedurende iets meer dan een jaar is de General Council van de TS, met input van
andere leden, bezig geweest om een bondige en duidelijke missie voor de TS uit te
werken. Gelijkend op een sutra, zoals we die over de gehele wereld in geschriften
kunnen aantreffen, is geprobeerd de missie zo kort en compact mogelijk te houden:
enerzijds zodat zij gemakkelijk te onthouden is en snel kan worden overgebracht,
en anderzijds zo rijk en beeldend dat zij bij overpeinzing steeds diepere lagen van
betekenis toont.
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De missie die door de TS werd aangenomen is compact: To serve humanity by
cultivating an ever-deepening understanding and realization of the Ageless Wisdom,
spiritual self-transformation, and the Unity of all Life. In het Nederlands is dat als
volgt vertaald: Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich
steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijken van tijdloze wijsheid, spirituele zelftransformatie en de eenheid van alle leven. In het vervolg van dit artikel zullen we hier
dieper op ingaan. Net als in een sutra voegt ieder woord iets betekenisvols toe.
‘To serve humanity’, service, dienen
Dienen is de primaire functie van de TS. Dit wordt vaak op verschillende manieren
opgevat, maar met ons doel helder voor ogen neemt het een bewust deelnemen
met zich mee: bewust mededogend handelen dat ons verbindt met de ander zodat
diens lijden wordt verlicht. Natuurlijk ‘dienen’ wij vaak onbewust. Alleen al door te
ademen verschaffen wij bijvoorbeeld aan planten de kooldioxide die zij nodig hebben
om te leven. Planten ademen op hun beurt de zuurstof uit die mensen en andere
levensvormen weer nodig hebben. In dat opzicht is alleen ademen al een vorm van
dienen. Toch is het een onderdeel van ons theosofisch werk om volledig bewust,
volledig alert te worden, zodat ons dienen niet zomaar een willekeurige activiteit is,
maar geladen wordt met bewustzijn en mededogen.
‘Humanity’, de mensheid
Waarop is die dienstbaarheid gericht? De missie noemt ‘het dienen van de mensheid’.
Als wij spreken van ‘mensheid’ dan bedoelen wij gewoonlijk de zevenmiljard individuele
mensen die de aarde bevolken. Vanuit het perspectief van de tijdloze wijsheid bestaat
echter het idee van de ‘goddelijke mens’. Wat wij als mensheid beschouwen is niet
alleen een samenraapsel of vermenging van die zevenmiljard verschillende mensen.
Het is één enkele eenheid, net zoals wij als individu zijn samengesteld uit vele levens,
maar onszelf beschouwen als een eenheid. Als wij denken aan ons lichaam, aan ‘ik’,
aan ‘mijzelf’ als mens, dan zijn we, als we iets nauwkeuriger kijken, een combinatie
van de activiteit van biljoenen menselijke cellen, en van nog eens biljoenen bacteriën
die op en in ons lichaam leven, om nog maar niet te spreken over de onzichtbare
deelname van allerlei soorten van bewustzijn, van het laagste mineraal tot aan de
hoogste spirituele wezens. De gecombineerde activiteit van al deze ‘eenheden’ en
stromen resulteert in wat wij ‘ik’ noemen.
Dat dienen van de mensheid doen wij dus op onze beperkte manier. Bewust kunnen
dienen begint met het erkennen van onze eenheid met dit grotere geheel, dit grotere
zelf en met een ‘zich steeds verdiepend inzicht’ in de manieren waarop wij hieraan
deelnemen. ‘Mensheid’ is in een andere betekenis een voorlopig ongerealiseerd
ideaal, want in ons gedrag en op het huidige niveau van ontwikkeling zijn we nog
niet volledig menselijk. Bij talloze gelegenheden vergeleek HPB ons zogenaamd
‘menselijke’ gedrag met dat van dieren. Zolang ons bewustzijn wordt beheerst
door begeerte, zelfzucht en afgescheidenheid is de mens het meest bewuste en
verstandelijk beestachtige van alle dieren (De Geheime Leer II, [411]).
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Een waarlijk verwerkelijkt mens zijn, dat is waarnaar wij streven. De
mens die zichzelf heeft verwerkelijkt heeft, zoals wordt gezegd in de
Stanza’s van Dzyan, een denkvermogen om het heelal te omvatten,
ofwel een holistisch, alomvattend denkvermogen in zich (De Geheime
Leer II, stanza IV.17, [105]). Dit is voor ons nog een ver verwijderd
doel. Als we spreken over het dienen van de mensheid dan is dit
tweeledig. We dienen het collectieve geheel door dienstbaar te zijn
aan individuen en groepen die dat geheel vormen. Daarnaast zijn we
ook dienstbaar aan het goddelijk ideaal binnenin onszelf, door onze
pogingen onszelf te wortelen in het al omvattende bewustzijn.
‘Cultivating’, aankweken of ontwikkelen
Hoe dienen we de mensheid eigenlijk? Er zijn op de wereld vele organisaties die zich
richten op het dienen van de mensheid: het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen,
onderdak voor daklozen, gaarkeukens enzovoort. Wat is er dan zo bijzonder aan
dat dienen dat de TS op het oog heeft? De missie zegt: het dienen van de mensheid
‘by cultivating’, door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in en
verwerkelijken van... Laten we het woord ‘cultiveren’ eens nader onderzoeken. Het
is een specifieke term die gewoonlijk verband houdt met tuinieren of mensen die
planten kweken of verzorgen. Het is iets dat direct is verbonden met de natuur en de
processen van leven en bewustzijn.
Alleen het planten van zaadjes in de grond maakt iemand nog niet tot een tuinmens
of hovenier. Voor iemand die zorg draagt voor planten is een intensieve studie van
natuurcycli en de potentie van bepaalde zaden een vereiste. Men dient zich bewust
te zijn van wat nodig is voor de groei van deze levende wezens, met een bereidheid
om hierin op de juiste momenten te voorzien. Dit alles hangt allemaal samen met het
proces van cultiveren.
De TS is in het leven geroepen om een diep verborgen menselijk potentieel tot bloei
te brengen, een goddelijk zaad. Wat is dat voor zaad dat de TS in de mensheid wil
kweken? Dat wordt aangeduid in het volgende deel van de missie.
‘Ever-deepening’, zich steeds verdiepend
We zijn hier om de mensheid te dienen door het ontwikkelen van een zich steeds
verdiepend inzicht in en verwerkelijken van. De term ‘zich steeds verdiepend’ slaat
niet alleen op de richting, maar ook op de aard van dit proces.
Het feit dat de ontwikkeling waar we mee bezig zijn grenzeloos is, betekent dat die
zich voortdurend verdiept. In spirituele dialogen spreken we vaak over ‘diepten’
en ‘hoogten’. In zekere zin zijn diepte en hoogte synoniemen voor een bepaalde
uitbreiding of verwijding van bewustzijn. De woorden ‘zich steeds verdiepend’ zijn
misschien toepasselijker, omdat het idee van ‘diepte’ de neiging heeft om bewustzijn
naar binnen te trekken, terwijl het begrip ‘hoogte’ bewustzijn naar boven en naar
buiten lijkt te sturen. De bedoeling van deze formulering is dus om onze blik echt naar
binnen te laten gaan.
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‘Understanding’, inzicht, begrijpen
We vergissen ons als wij de betekenis van ‘inzicht’ verwarren met ‘kennis’. Deze
termen verschillen in aard en kwaliteit. Kennis kan immers bestaan zonder enig waarlijk
inzicht. Het gebeurt vaak dat mensen met veel kennis geen enkel idee hebben van de
samenhang van dingen, en dát vormt nu juist de basis van inzicht. Dit komt zó vaak
voor dat het geen extra bewijsvoering nodig heeft, naast onze dagelijkse waarneming
hiervan. We hoeven alleen maar te kijken naar de recente geschiedenis, naar iedere
grote wetenschappelijke uitvinding of ontdekking, of het nu gaat over elektriciteit,
atoomenergie of biologische stoffen. Voor een denkvermogen dat naar inzicht streeft
verdiept iedere openbaring van natuurkrachten het besef en de erkenning dat alles
in de wereld om ons heen met alles samenhangt: met anderen en met onzichtbare
werelden.
Zich verbonden voelen is een noodzakelijk onderdeel van inzicht. Laten we het
voorbeeld van elektriciteit nemen. Aangedreven door een denkvermogen dat alleen
was gericht op kennis, ging men, als één van de eerste toepassingen, elektriciteit
inzetten voor de doodstraf, voor elektrocutie van gevangenen. In plaats van onthoofding
of doodschieten maakte de mens met kennis creatief gebruik van elektriciteit om
andere mensen te doden. De ontdekking van atoomenergie had hetzelfde resultaat,
maar dan veel ernstiger. In plaats van het doden van afzonderlijke individuen
werd het in oorlogssituaties voor het eerst gebruikt voor de massavernietiging van
menselijk leven. Kennis kan dus worden ingezet op manieren die de verbondenheid
en verwantschap met alle leven ontkennen. Daartegenover staat inzicht en begrijpen,
als de waarneming van verwantschap; het is een uitdrukking van intuïtie, van buddhi.
Het is een herkenning en erkenning van eenheid.
‘Realization’, verwerkelijken
Wij zijn hier om de mensheid te dienen door het ontwikkelen van een zich steeds
verdiepend inzicht in, en verwerkelijken van tijdloze wijsheid. ‘Verwerkelijking’
impliceert een volledig besef, of het nu gaat om een aspect van de goddelijke wijsheid
of, in het geval van een verlicht persoon, het volledige besef van de ondeelbare
staat van zijn. In zekere zin is verwerkelijking een noodzakelijk gevolg van een zich
verdiepend inzicht.
‘The Ageless Wisdom’, de tijdloze wijsheid
De missie specificeert inzicht in en verwerkelijking van drie dingen. Ten eerste de
tijdloze wijsheid, soms ‘sanātana dharma’ genoemd, eeuwige wijsheid. In theosofische
kringen worden de begrippen ‘tijdloze wijsheid’ en ‘oude wijsheid’ soms als synoniemen
gebruikt. Hoewel beide termen nauw samenhangen, drukken ze verschillende ideeën
uit. Oude wijsheid verwijst naar een specifieke uitdrukkingsvorm van de tijdloze
wijsheidstraditie, naar iets dat al bestaat, iets dat een geschiedenis heeft.
De Griekse en Egyptische mysteriescholen met hun specifieke goden en rituelen, en
de vedische godsdienstbeoefening in India zijn voorbeelden van oude wijsheid. Het
zijn namelijk specifieke vormen van de tijdloze wijsheid, passend bij een bepaalde tijd,
plaats en volk. ‘Tijdloos’ slaat per definitie op verleden, heden en de toekomst, wat
voor tradities zich ook zullen ontwikkelen. ‘Tijdloos’ verwijst naar de ‘wortelloze wortel’
8
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van waaruit al het andere ontspringt. Aan het begin van onze huidige cyclus van
groeiende globalisering werd de meest recente uitdrukking van de tijdloze wijsheid
geïntroduceerd met de stichting van de TS, in 1875. Ergens in de verre toekomst
zal ook theosofie zoals wij die nu hebben leren kennen in de categorie van ‘oude
wijsheid’ komen te vallen: volledig waar en eeuwig in zijn aard, maar heel specifiek en
in uitdrukkingsvorm tijdgebonden. Theosofie is voortdurend vernieuwend van aard:
tijdloze wijsheid.
‘Spiritual Self-Transformation’, spirituele zelf-transformatie
Het theosofische werk dat wij als individu doen beschrijven we
als ‘spirituele zelf-transformatie’. Dit is geworteld in het idee
dat het kleine zelf, afgescheiden levend in de persoonlijkheid,
kan worden getransformeerd door de invloed van de
inwonende geest, zodat het transparant wordt. Annie Besant
beschreef dat als het verborgen licht, stralend in ieder wezen.
Wat komt er allemaal kijken bij deze transformatie?
Waarschijnlijk is het proces eenvoudiger dan hoe we het
gewoonlijk benaderen. Het gaat er niet om steeds meer
ideeën of kennis toe te voegen. Het doel van de kennis die
we vergaren is het afbreken en verwijderen van de vele obstakels die we in onszelf hebben opgericht tegen de natuurlijke
en altijd aanwezige stroom van geest.
‘The Unity of All Life’, de eenheid van alle leven
De laatste woorden van de missie van de TS zijn ‘de eenheid van alle leven’. De
passage luidt: een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijken van de tijdloze
wijsheid, spirituele zelf-transformatie, en de eenheid van alle leven. De missie eindigt
waar het werk van de Theosophical Society begint. Het eerste doeleinde van de TS
is broederschap, en die kan ook worden uitgedrukt als ‘eenheid’. Er kan geen sprake
zijn van spiritualiteit als we de eenheid van alle leven niet verwerkelijken. Eenheid
is de basis van al het begrijpen, al het inzicht, spiritualiteit en zelfs van lichamelijk
welbevinden. Zelfs op het niveau van onze persoonlijkheid kan geen kracht bestaan
als er geen eenheid is. Een klein kind dat leert lopen, valt keer op keer. Dit komt
doordat de onderdelen van het jonge lichaam nog niet geïntegreerd zijn. Spieren van
armen en benen zijn nog niet volledig onder controle. In menselijke relaties drukt de
afwezigheid van eenheid zich uit als fragmentatie, zwakheid en ziekte.
De basis van alles wat we theosofisch noemen berust op de eenheid van alle leven.
Leven is alomtegenwoordig en noodzakelijkerwijs intelligent. Intelligentie drukt zich uit
in beweging. Alles is in beweging - niet willekeurig, maar in een patroon. De inherente
intelligentie van het leven drukt zich af op de materie. Of het nu gaat om zwaartekracht,
elektromagnetisme, karma en reïncarnatie, altijd is er sprake van natuurwetten of
van de wetten van het universum, want er zit een intelligent patroon in leven en dat
kunnen we waarnemen.
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Conclusie
Dit korte artikel was een poging om enige van de gedachten en inzichten te belichten
die opkomen bij het overpeinzen van de missie van de TS, de ‘mission statement’.
Om die tot leven te laten komen kunnen we die, ieder voor zich, in stilte onderzoeken
in ons denken en onze reflecties, zodat de diepe betekenis ervan zich voor ons kan
ontvouwen. Zoals alles wat waarlijk theosofisch is, zijn de diepten die we kunnen
vinden grenzeloos.
De missie van de Theosophical Society is dus: Het dienen van de mensheid door
het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijken
van tijdloze wijsheid, spirituele zelf-transformatie en de eenheid van alle leven.
Uit: The Theosophist, oktober 2018
Vertaling: Marianne Plokker

Eenheid heeft ook de betekenis
van integriteit,
vrede en handelen zonder keuze,
niet voortkomend
uit de verwarring van dilemma’s
en tegenstrijdigheden.

Uit: N. Sri Ram: Thoughts for Aspirants
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Bewustzijn,
mededogen en overpeinzing
Deepa Padhi
Deepa Padhi is International Vice President
van de Theosophical Society (Adyar), TS. Zij
is afgestudeerd in de filosofie, en houdt zich
in India intensief bezig met de Theosophical
Order of Service (TOS) met projecten op het
gebied van onderwijs en het voorkomen van
geweld tegen vrouwen.

Zij gaf deze lezing Consciousness, Compassion and Contemplation op het elfde
wereldcongres van de TS in augustus 2018 te Singapore.
In de meest omvattende betekenis is bewustzijn één, omdat het meervoud ervan
ondenkbaar is. Het is ongemanifesteerd, eeuwig, oneindig en onvoorwaardelijk. In de
woorden van Annie Besant: Bewustzijn is de ene werkelijkheid… Hieruit volgt dat elke
werkelijkheid, waar dan ook, voortkomt uit bewustzijn. Dus alles dat wordt gedacht
IS. Dat bewustzijn waarin alles zich bevindt, zowel het mogelijke als het werkelijke,
noemen we ‘absoluut bewustzijn’. Het is het al, het eeuwige, het oneindige, het
onveranderlijke (A Study in Consciousness, bladzijde 29). Dr. Besant gebruikt het
woord ‘bewustzijn’ als synoniem voor ‘leven’.
Het ene absolute bewustzijn schept het universum uit eigen wil. Wanneer bewustzijn
het gemanifesteerde universum wordt, raakt het onderhevig aan tijd en verandering.
Dit gemanifesteerde bewustzijn, het universele bewustzijn, staat bekend als God,
als Saguna Brahman (de eeuwige, getooid met attributen of hoedanigheden), of
als Ishvara. Tijdens de schepping splitst het oorspronkelijke bewustzijn zich in een
subjectieve polariteit als kosmische intelligentie (purusha, zuivere geest) en in een
objectieve polariteit als kosmische energie (prakriti). Zo ontvouwt het zich als het
universum met een veelheid aan entiteiten, levend en niet-levend, bezield en nietbezield, beweeglijk en onbeweeglijk. Dit universele bewustzijn is slechts een deel
van het grenzeloze absolute bewustzijn. In de Bhagavad Gita, X-42 (Dra. C. Keus,
Deventer 1999, bladzijde 80) wordt gezegd: Dit ganse universum doordrongen
hebbend met een uiterst klein deel van Mijzelf, blijf Ik (die Ik ben). Dr. Annie Besant
gaat hier verder op in: Die wonderbaarlijke individualiteit gaat niet verloren; slechts
een deel daarvan is voldoende voor het leven van een kosmos. De logos, de overziel,
blijft de god van zijn universum (A Study in Consciousness, bladzijde 13).
In de metafysica van het hindoeïsme, zoals deze naar voren komt in de drie canonieke
teksten van Prastanatrayi (de Upanishads, Bhagavad Gita en Brahma Sutra),
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wordt kosmocentrische eenheid beschouwd als de basiswaarheid:
Sarvam khulu idam Brahma ofwel Alles in dit heelal is Brahman
(bewustzijn), zegt de Chandogya Upanishad. In de Bhagavad Gita
wordt gezegd: Weet dat ik zowel de oorsprong als de ontbinding
ben van al het materiële en al het spirituele in deze wereld (VII-6).
Het universele bewustzijn, dat in de mens verschijnt als rede en
zelfbewustzijn, is slapend aanwezig in de vorm van mogelijkheden
in de materie. H.P. Blavatsky (HPB) stelt: Het occultisme aanvaardt
niets anorganisch in de kosmos… ALLES IS LEVEN, en elk atoom,
zelfs van een mineraalstof, is een LEVEN, hoewel dat boven ons bevattingsvermogen
ligt en voor ons niet waarneembaar is … (De Geheime Leer I, [248]). In een andere
passage zegt HPB: Een onderscheid tussen organisch en anorganisch zou te maken
hebben met voeding, maar als er geen voeding zou zijn, hoe kunnen de lichamen
die anorganisch worden genoemd dan veranderingen ondergaan? Zelfs kristallen
ondergaan een proces van groei op basis van een voedingsproces. In werkelijkheid,
zoals de occulte filosofie ons leert, is alles dat verandert organisch; het bergt het
levensbeginsel in zich, en heeft de potentialiteit tot een hoger leven. Dit ene absolute
beginsel is de eeuwige bron van al het leven, materie en bewustzijn in het universum.
Dit houdt een absolute eenheid in die ten grondslag ligt aan de gemanifesteerde
wereld en die zich uit in elke levensvorm.
De wetenschap erkent nu de eenheid en onderlinge verbondenheid van alle
levensvormen. Om David Bohm, een groot natuurkundige, te citeren: Uiteindelijk kan
het hele universum worden begrepen als een enkel onverdeeld geheel waarin voor
een opsplitsing in afzonderlijke en apart bestaande delen geen plaats is (Wholeness
and Implicate Order). De kwantumtheorie dwingt ons om het universum niet te zien
als een verzameling fysieke objecten, maar meer als een ingewikkeld web van relaties
tussen de verschillende delen van een verenigd geheel. Deze fundamentele eenheid
die aan de manifeste wereld ten grondslag ligt wordt door Bohm de impliciete orde
genoemd. In de uiterlijke wereld van ruimte en tijd kunnen volgens Bohm dingen en
gebeurtenissen wel afzonderlijk of duidelijk onderscheiden schijnen, maar onder de
oppervlakte, op het impliciete of trillingsniveau, zijn alle dingen en gebeurtenissen
intrinsiek één en onverdeeld naar ruimte en tijd.
Creatie heeft in theosofische zin twee fasen, namelijk die van involutie en die van
evolutie. Involutie is een voortschrijdende verstoffelijking of materialisatie van het
kosmische bewustzijn, en zodoende van monaden, van de hoogste spirituele tot de
meest grove velden van energie. Evolutie is een voortschrijdend spiritueel worden van
de monaden, van het grofste materiaal tot de meest subtiele spirituele toestanden.
Gedurende de fase van materialisatie wordt het bewustzijn teruggebracht tot zes
lagere niveaus waarin de monades diep verzonken zijn. Gedurende de fase van
vergeestelijking of spiritualisatie neemt het monadisch bewustzijn de leiding. Het is
de theorie van involutie die de potentie en de belofte van de evolutionaire richting
aangeeft die leidt tot zelf-transformatie en de realisatie van het één zijn in het leven
of bewustzijn.
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Sri Aurobindo zegt op eenzelfde wijze dat een allerhoogst bewustzijn dat is afgedaald
in materie geleidelijk werkt aan terugkeer door de veelheid van levensvormen die het
universum bevolkt, om die te brengen tot een toestand van verwezenlijking van de
eenheid die het eigenlijk altijd heeft gehad. Om met Aurobindo te spreken: Niets is,
in boven-mentale zin, echt eindig: het is gebaseerd op een gevoel van alles en allen
in ieder, en ieder in alles … het creëert geen muren van beperking (The Synthesis of
Yoga, bladzijde 989).
Het begrijpen en voelen één te zijn met het gehele universum is een ideaal dat bereikt
kan worden in één leven. Het is het hoogst bereikbare in de menselijke ontwikkeling,
en alleen de mens kan dit doel bereiken: het is het geboorterecht van ieder individu.
Voor het verwerkelijken van het één zijn in het leven zijn twee attributen essentieel
- begrip van het universele bewustzijn en de eenheid als allesomvattend startpunt
voor alle bestaande wezens, en mededogen voor allen. In feite gaan wijsheid en
mededogen samen.
De Boeddha benadrukt dat het aankweken van ware kennis (wijsheid) en compassie
de twee voorwaarden zijn voor verlichting. Volgens het boeddhisme, aldus de Dalai
lama, is compassie een streven, een bewustzijnstoestand, de wens dat anderen vrij
mogen zijn van lijden. Het is niet iets passiefs (het gaat niet om empathie alleen), maar
het is vooral een empathisch altruïsme dat anderen actief van lijden bevrijdt. Oprechte
compassie omvat noodzakelijkerwijs zowel wijsheid als liefdevolle vriendelijkheid.
Het gaat erom dat we de aard begrijpen van het lijden waarvan we anderen willen
bevrijden (dat is wijsheid) én dat we een diepe genegenheid en empathie ervaren met
andere voelende wezens (dat is liefdevolle vriendelijkheid).
Wijsheid (kennis) is iets intellectueels dat verbonden is met de linkerhersenhelft;
mededogen is een hoogontwikkelde emotie die verbonden is met de rechterhersenhelft.
Deze twee worden gewoonlijk als onverenigbaar beschouwd, maar in werkelijkheid
zijn zij complementair en allebei noodzakelijk voor zelf-transformatie en verwerkelijking
van de eenheid van het bestaan.
In De Stem van de Stilte zegt Madame Blavatsky in de verzen 300 en 301: Compassie
is geen eigenschap. Het is de WET der WETTEN-eeuwige harmonie, Alaya’s ZELF;
een onbegrensde universele essentie, het licht van eeuwigdurende Gerechtigheid,
waardoor alles is zoals het zijn moet, de wet van eeuwige liefde. Hoe meer u daarmee
één wordt, uw zijn versmolten met het ZIJN daarvan, hoe meer uw ziel zich verenigt
met dat wat IS, des te meer u VOLMAAKTE COMPASSIE zult worden (bladzijde 90
uit Drie Wegen, één Pad).
Compassie of mededogen is de manifestatie van liefde. Net als bewustzijn is liefde
universeel en goddelijk. Het is een natuurlijk bindende kracht in het universum. Dit
is de reden dat de oude zieners de werkelijkheid hebben aangeduid als ‘sat chit
ananda’. Sat betekent ‘bestaan’, chit ‘bewustzijn’ en ananda ‘gelukzaligheid, of pure,
verenigende liefde’. Gelukzaligheid, in het Engels ‘bliss’, is niet als concept te vatten,
maar kan alleen worden ervaren. Mededogen of compassie wordt in het MerriamWebster woordenboek gedefinieerd als een bewustzijn dat met anderen meevoelt,
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een sympathisch bewustzijn dat de ellende van de ander aanvoelt en daarbij het
verlangen heeft om dit te verlichten. Het is geen enkelvoudige kwaliteit, maar omvat
ook andere deugden zoals vriendelijkheid, liefde, tolerantie, empathie, geweldloosheid,
generositeit, onzelfzuchtigheid en vrede. Vrede begint met een liefdevolle glimlach,
zegt Moeder Teresa. Het kan zich uitbreiden van het individu naar iemands buurt, land
en de wereld. Vrede zal overal zegevieren door een glimlach alleen. Liefde, vrede en
mededogen zijn woorden die eenheid aanduiden en betekenen.
J. Krishnamurti zei vaak: Jij bent de wereld, de wereld is jou. Uit deze eenheid of
heelheid ontstaat mededogen, en daarover zei hij: Mededogen is mededogen. Het
is niet jouw mededogen of mijn mededogen. Natrium is natrium, niet jouw natrium
of mijn natrium. Op het moment dat je uitspreekt mededogend te zijn, ben je dat niet
meer, want dan treedt een gevoel van afgescheidenheid in. Dan verdwijnt compassie,
want die bloeit alleen in een toestand van heelheid.
De Boeddha onderwees mededogen voor allen. Nirvana zou niet door een boeddhist
moeten worden nagestreefd voor hemzelf alleen (dat zou zelfzuchtig zijn), maar voor
de mensheid als geheel. Een bekende soefi-heilige zei: Als mensen dicht bij God
willen komen, dan moeten zij hem zoeken in de harten van mensen. Het is beter om
blijdschap te brengen in één enkel hart, dan om vele heiligdommen op te richten voor
verering en gebed; het is beter om één ziel te bekeren met vriendelijkheid, dan om
duizend slaven vrij te laten.
De leerstellingen van alle grote godsdiensten zijn het erover eens dat mededogende
dienstverlening jegens alle levensvormen essentieel is voor de verwerkelijking van
het ene absolute principe. De Meesters, heiligen en mystici van onze planeet zijn
uitermate mededogend, omdat zij inzien dat het zelf verblijft in alle wezens, en dat alle
wezens verblijven in het zelf. Eind negentiende en begin twintigste eeuw leefde Sai,
een grote heilige, in Shirdi, in India. Hij voelde zelf de slagen op zijn rug bij het zien
van een paard dat geslagen werd. Bij een andere gelegenheid vroeg hij een vrouw
om wat eten voor hem te halen, omdat hij zich hongerig voelde. Toen de vrouw met
eten kwam voerde hij het aan een hond die aan het blaffen was en voelde zijn eigen
hongergevoelens verdwijnen toen hij de hond zag eten. Zijn diepe harmonie met alle
schepselen kwam voort uit dit zich één voelen met de bron zelf van al het bestaan.
Voor degenen die heelheid hebben verwerkelijkt is alles één en heilig; zij behandelen
elke vorm van leven met mededogen, met liefdevolle zorg en eerbied. Zij kunnen
de wereld nooit met de ogen van materialisten zien die anderen beschouwen als
voorwerpen die gebruikt, misbruikt of genoten kunnen worden. Zij zijn niet in staat om
anderen schade toe te brengen, zwakkeren te exploiteren, dieren te doden of een bos
te plunderen. Zij voelen namelijk alle schepselen als deel van zichzelf.
Om je met alles te identificeren, moet je er in leven en het doorleven. Je leert dan
om met andere voelende en niet-voelende wezens samen te leven, en om gevoelens
van liefde, zorg en mededogen te ontwikkelen. Een werelds leven is op zich niet
onverenigbaar met het spirituele leven. Dat zou wel het geval zijn als men louter in en
voor de zinnen zou leven. Als individu kan men zijn bewustzijn immers laten uitstijgen
boven het lichamelijke, boven dat lichaam dat met zijn afscheidende denkvermogen
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voor wereldse pleziertjes abusievelijk een aparte en onafhankelijke identiteit denkt te
creëren.
Hedentendage is de mensheid verstrikt in een existentiële paradox. Aan de ene kant
zijn in alle landen en werelddelen mensen samengebracht door de wonderen van
wetenschap en technologie. Zo kunnen we bijvoorbeeld in een heel korte tijdspanne
andere werelddelen bereiken, en kunnen we dingen bekijken die op verafgelegen
plekken plaatsvinden. Hoewel we gedwongen zijn om samen te leven, moeten we
nog leren en in praktijk brengen hoe we samen leven met liefde, mededogen, vrede,
echte bezorgheid en respect voor elkaar.
Vanuit spiritueel standpunt wordt van de mens verwacht dat hij zich verheft, om de
eenheid te verwerkelijken die aan de diversiteit ten grondslag ligt. De oude zieners
leggen nadruk op de noodzaak om dit gevoel van broederschap uit te breiden naar
planten en dieren, zelfs tot de zogenaamde niet- levende entiteiten: al het bestaande
heeft immers deel aan dezelfde essentie, en is met alles verbonden. Zo kennen de
Upanishads het concept van een kosmische familie, Vasudaiva Kutumbakam. Zowel
in sociaal als spiritueel opzicht is dit een ideaal om na te leven. Zolang we echter niet
globaal kunnen denken zal een werkelijk globaal leven niet meer dan een utopie zijn.
Het is nodig om werkelijk diep vanbinnen, in de kern, te transformeren, om de roest
en het vuil dat over zoveel jaren of levens is verzameld flink van ons af te schudden.
Wat urgent nodig is, is een andere manier van gewaarworden en van denken, bij ieder
individu.
Een dergelijke verandering kan plaatsvinden door het beoefenen van overpeinzing
of contemplatie, door beschouwende bespiegelingen. Contemplatie of overpeinzing
heeft te maken met bewustzijn. Eén van de definities is ‘de volgehouden, voortdurend
gerichte aandacht van het denkvermogen op een bepaald onderwerp’. Het behelst
constante waakzaamheid en inzet, commitment. Zodra het doel is vastgesteld, ben
je gecommitteerd om het te bereiken en genereer je een aanhoudende stroom van
gedachten in die richting. Contemplatie is een middel tot zelf-transformatie en tot het
verbreden van de grenzen van compassie.
Op bladzijde 35 van Drie Wegen, één Pad staat in De Stem van
de Stilte van H.P. Blavatsky: Het denken is de machtige verdelger
van het Werkelijke. Ons begrijpen en onze waarneming van de
wereld, of de werkelijkheid om ons heen, wordt mogelijk door de
inzet van het denken. Alle kennis vergt een manier van waarnemen
en een wijze van interpretatie. Zoals het denkvermogen is,
zo is ook de waarneming van de werkelijkheid. Nodeloos te
stellen dat denkvermogens en mentale constructies allemaal
individueel bepaald zijn, omdat elk individu nu eenmaal zijn
eigen pad van evolutie volgt en op een bepaalde sport staat
van de evolutieladder. Wanneer je de wereld waarneemt via je denkvermogen, dan
is dat jouw eigen wereld. Zo vormt het denkvermogen, dat verondersteld wordt
ons een waar beeld van de werkelijkheid te geven, in feite een belemmering in het
proces om de werkelijkheid in zijn maagdelijke staat van eenheid waar te nemen! Het
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denkvermogen staat echter niet zelf aan het roer: het bewustzijn is de baas en die
gebruikt het denkvermogen als instrument. Het bewustzijn neemt waar en is de baas
over alle handelingen. Door blind geloof, bijgeloof, vaste denkpatronen of mindsets,
door negatieve emoties zoals jaloezie, zelfzucht en haat geeft het denkvermogen een
gefragmenteerd en vervormd beeld van de werkelijkheid, van mensen en dingen om
ons heen. De eerste stap bij contemplatie of overpeinzing is dan ook de focus van
het denkvermogen op één gedachte te richten, namelijk de eenheid van het zijn, de
eenheid van alle leven. Met een voortdurende gerichtheid hierop blijft deze gedachte
op de voorgrond, en zullen andere gedachten langzaamaan verdwijnen en oplossen.
Zo verandert overpeinzen of contempleren, wat begon als een oefening om zich te
blijven richten op een bepaald concept, in een ervaren. Het oprecht en betrokken
beoefenen van contemplatie mondt uit in het ervaren van verbondenheid met alle
mensen en dingen, in een zich één voelen met het al, het grotere Zelf, het universele
bewustzijn.
Als je op een dieper niveau van bewustzijn wakker bent, dan leef je het leven in
een andere dimensie, wáár je je ook bevindt: bij familie, op het werk of bij algemene
bijeenkomsten. Een dergelijk waarnemen van eenheid leidt op natuurlijke wijze tot
harmonie, tot delen, tot dienstbaar zijn en liefhebben. Hierdoor verandert de dimensie
van hoe men het leven waarneemt en ervaart.
De wereld bevindt zich momenteel in een overgangsfase. De oude orde is voorbestemd
om te veranderen en plaats te maken voor een nieuwe. De samenleving heeft behoefte
aan nieuwe zingeving, een nieuwe dimensie van leven, een nieuw systeem.
Het toepassen van theosofie in de praktijk voorziet in deze behoefte. Praktische
theosofie legt de nadruk op het beoefenen van contemplatie en overpeinzing, met een
vastbesloten wil, met doorzettingsvermogen en met betrokkenheid. Dat stelt de mens
in staat om de onderliggende verbindingen en de diepere verwantschap te voelen
met andere wezens en dingen. Als resultaat daarvan zullen onverdraagzaamheid,
overheersingsdrang en vijandigheid plaatsmaken voor gelijkwaardigheid, begrip en
mededogen. Het gefragmenteerde bewustzijn zal zichzelf hierdoor terugvinden als
zijnde geïntegreerd met het universele bewustzijn, in alles aanwezig, zowel in de
micro- als in de macrokosmos.
Dit artikel verscheen ook in The Theosophist van februari 2019.
Vertaling: Peter Le Poole
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De ernstigste ziekte in de wereld van nu is hebzucht. Het hebzucht-virus heeft ons
gedrag en, nog erger: ons denken volledig vergiftigd. Hebzucht heeft veel zaken
beïnvloed: hoe we omgaan met anderen, het milieu, de politiek, onderwijs, religie
en ons seksuele gedrag. Mensen zijn zelfs bereid om de wapens op te nemen door
hebzucht; het heeft ons aardbewoners corrupt gemaakt.
In de meeste woordenboeken wordt
hebzucht omschreven als een
intensief en zelfzuchtig verlangen
naar iets, in het bijzonder rijkdom,
macht, voedsel of andere bezittingen.
Op een website, die niet de naam
van de auteur vermeldde, vond ik dit
citaat: Geld en hebzucht zijn sterke
krachten die een corrumperende
invloed op mensen en hun omgeving
uitoefenen. Daar geld gezien wordt
als gelijkwaardig aan macht, worden
rijke mensen beschouwd als machtig, wat hen gezag geeft over arme mensen. Dit
schept een scheidslijn tussen verschillende sociaal-economische klassen, en dat
leidt in een gemeenschap uiteindelijk tot ongelijkheid. Hierdoor ontstaat hebzucht die
vervolgens chaos veroorzaakt naarmate iemand geweld toepast om te verkrijgen wat
hij wil. Er ontstaat dan corruptie, omdat mensen met meer gezag hun macht kunnen
misbruiken en daarmee ongestraft wegkomen.
Hebzucht is één van de zeven karaktergebreken of ‘donkere’ trekken van de
persoonlijkheid. We kunnen weliswaar allemaal neigen naar hebzucht, maar in
mensen met een sterk ontwikkelde angst voor gebrek en ontbering kan hebzucht
allesoverheersend worden.
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Mensen kunnen volkomen gefixeerd raken op
het nastreven van wat zij ‘nodig’ hebben. Zij
proberen altijd dat ene te krijgen dat eindelijk
dat diepgewortelde gevoel van niet genoeg te
hebben zal wegnemen. Dat kan geld, macht,
seks, voedsel, aandacht, kennis, ongeveer
alles zijn. Het kan iets concreets zijn of iets
abstracts, iets werkelijks of iets symbolisch.
Het hele complex van nodig hebben en
absoluut moeten bemachtigen (Engels needgreed) is meestal gericht op iets specifieks.
Zodra dat gebeurt, wordt het leven een nooit
aflatende campagne om ergens zoveel
mogelijk van te pakken te krijgen.
Ik kan me geen betere omschrijving bedenken. Dit gegeven zou ons allemaal zorgen
moeten baren! Als we nog een stapje verder kijken, dan kunnen we zien dat de personen
die meer bezitten onveranderlijk hen die minder hebben onderdrukken. Hebzuchtige
politici die beweren dat zij het allemaal weten misleiden onwetende mensen met valse
beloften. De almachtige effectenbeurzen bepalen alles. Het kan niet ontkend worden
dat slechts enkelen aan de top de grote massa van de wereldbevolking in hun greep
houden: ongelijkheid van A tot Z. Als we terugkijken naar de recente geschiedenis,
laten we zeggen de afgelopen tweeduizend jaar, dan kunnen we concluderen dat we
ons, ondanks alle technische en materiële vooruitgang, nog steeds gedragen als een
stelletje nutteloze idioten, niet veel beter dan de Neanderthalers die ons zogenaamd
zijn voorgegaan.
De blauwe marmeren knikker die we onze planeet aarde noemen, is veranderd in
een wereldwijd dorp. Wij zijn dorpelingen die liever leven in stammentwisten en die
onwerkelijke scheidslijnen aanbrengen die we ‘grenzen’ noemen: alles liever dan dat
we begrijpen dat de lijnen die we trekken in feite niet bestaan! Als astronauten op hun
vlucht door de ruimte onze planeet omcirkelen, dan kunnen ze geen grenzen zien:
er zijn namelijk geen fysieke grenzen aanwijsbaar. Wij brengen zelf die scheidslijnen
aan omdat we hebzuchtig zijn: dit is mijn land, niet het jouwe; dit is mijn religie, niet
de jouwe; dit is mijn overtuiging, duidelijk beter dan de jouwe; dit is mijn intelligentie,
superieur aan de jouwe!
Ik vind het altijd schokkend om te zien dat we niet veel hebben geleerd van ons
verleden, terwijl dezelfde pijnlijke lessen zich steeds maar weer herhalen. Ik noemde
net onze recente geschiedenis, maar hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis die
tien- of twintigduizend jaren teruggaat? Ik noem dit om aan te tonen dat we door onze
hebzucht uit het oog verloren zijn wie we werkelijk zijn. We zouden ons de simpele
vraag kunnen stellen: ‘Waar waren we qua bewustzijn voordat het verkeerd ging en
we al die scheidslijnen gingen trekken?’ Zo’n twintigduizend jaar geleden bestonden
de regio’s of landen die we nu kennen nog niet. De lang vergeten voorouders van
de Nederlanders woonden niet in wat we nu Nederland noemen. De voorouders
van de Fransen, de Duitsers en de Engelsen woonden niet in Frankrijk, Duitsland of
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Engeland. Hoogstwaarschijnlijk kwamen deze voorouders uit andere delen van wat
we nu Europa, Azië of Afrika noemen, om maar niet te spreken van de zogenaamde
nieuwe continenten van de Amerika’s, of de regio Oceanië. De volkeren die in Atlantis
of Lemurië woonden (en nu spreken we over een geschiedenis die nog veel verder
teruggaat) trokken naar andere gebieden op aarde toen het land waarop zij over een
periode van honderdduizenden jaren woonden geleidelijk onder water liep.
Welbeschouwd zijn we dus gedurende de periode dat we op aarde zijn eeuwige
migranten, op trektocht van de ene plaats naar de andere. We vestigen ons misschien
ergens voor een langere periode, zeg enkele duizenden jaren, maar daarna, en
meestal om verschillende redenen, trekken we weer verder, zoals we dat al tijden of
aeonen lang hebben gedaan. Door diepgewortelde bezitsdrang of hebzucht (en dat
laatste is absoluut een mentale ziekte) denken mensen dat ze eigenaar zijn van het
land waarop ze tijdelijk leven. Veel inheemse volkeren worden verdreven of gewoon
afgeslacht om plaats te maken voor zogenaamd nieuwe eigenaren, zodat deze
vervolgens over het land kunnen gaan heersen.
Als vertegenwoordigers van het Ene Leven bezitten we echter helemaal niets. In
plaats daarvan behoren wij toe aan de landen van Moeder Aarde: we maken integraal
deel van haar uit. Daarom is het volkomen stompzinnig en tegen de natuurwetten in
om barrières op te richten of uit angst muren te bouwen om ‘de anderen’ buiten te
houden. En dan hebben we over ‘anderen’ die, net als zovelen, sinds we de aarde
gingen bewandelen, op de vlucht slaan op zoek naar een betere toekomst, een
fatsoenlijker of rechtvaardiger omgeving en een allesomvattende vrijheid.
Muren hebben nooit werkelijk gezorgd voor langdurige oplossingen! Rond 122 na
christus begonnen de Romeinen de muur van Hadrianus te bouwen. Het was een
verdedigingslinie om de Romeinse provincie Brittannia te beschermen tegen invasies
van ‘barbaren’ uit wat we nu Schotland noemen. Dat pakte niet goed uit. Een ander
voorbeeld: de grote Chinese muur werd gebouwd om de Chinezen te beschermen
tegen aanvallen vanuit het noorden. Daar slaagde het tot op zekere hoogte in, totdat
de Mongolen in 1211 het wordt dan eenvoudigweg om de muren heen reden gingen
en zo delen van China binnenvielen, waarbij ze een zware nederlaag toebrachten aan
de Chinese keizer en diens troepen. We weten allemaal wat er op 9 november 1989
gebeurde met de Berlijnse muur. Deze afschuwelijke constructie die achtentwintig
jaar bleef bestaan had niet de bedoeling om mensen buiten te houden, maar om de
mensen binnen de afscheiding te houden. De beschermingsmuren die de Israëli’s bij de
tweede Intifada (opstand) als verweer tegen Palestijnse opstandelingen opbouwden
hebben misschien het aantal zelfmoordaanslagen op Israëlisch grondgebied
verminderd, maar tot dusverre het zo noodzakelijke vredesproces ernstige schade
toegebracht. Barrières kunnen situaties zelfs doen verslechteren. Als men een muur
bouwt wordt het vinden van een blijvende oplossing eenvoudigweg uitgesteld. Het
bouwen ervan draagt het risico in zich dat deze tijdelijke oplossing het probleem
eerder zal verergeren dan verminderen. Het risico is een nog grotere verstoring van
relaties tussen de gemeenschappen aan beide kanten van de grens, en een toename
van milieuschade.
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Omdat wij, zoals we vanuit theosofie weten, allemaal met elkaar zijn verbonden,
belemmeren kunstmatige, op hebzucht gebaseerde concepten van afscheiding alleen
maar onze groei. Hebzucht kan en zal ons niet samenbrengen. In plaats daarvan zal
het oorlogen, honger, droogte en corruptie veroorzaken, en zal het uiteindelijk ons
milieu vernietigen.
Kijk maar naar wat er gebeurt
met de Great Barrier rif bij de
noordoost kust van Queensland, Australië: vernietiging
van het milieu door politieke
hebzucht. Dat is niet waarom
wij, als een soort, hier op
aarde zijn! Er is ongetwijfeld
een ander doel voor ons zijn,
speciaal wanneer je je richt
op die diepe onderlinge verbondenheid. Ondanks onze
misleidende en vernietigende noties van afgescheidenheid, ademen we letterlijk
dezelfde substantie in als Leonardo da Vinci, Jezus, Gandhi en Boeddha ...
Het wordt duidelijk tijd dat we onze hebzucht overboord zetten. We moeten bereid
worden om te delen met anderen, zelfs als we maar een klein beetje hebben om te
kunnen delen. Geld zou niet de controle hoeven te hebben over onze levens. Heus, we
kunnen onze begeerten de baas worden, onze zegeningen tellen, genieten van wat
we doen en altijd ons hart volgen. Het allerbelangrijkste is dat we allemaal het eerste
doeleinde van onze vereniging in de praktijk brengen en een kern van universele
broederschap vormen. H.P. Blavatsky maakte dit heel duidelijk: een kern die in staat
is goede voorbeelden te geven (bron: W. Judge in Promulgation of Theosophy).
Ik was diep geraakt toen een kennis uit Athene vertelde dat zij en haar man hadden
besloten een meisje, een jonge vluchteling, te adopteren, vanuit een somber en
veel geplaagd gebied. Het kind had niet alleen haar familie verloren, maar had ook
getuige moeten zijn van haar moeders onthoofding door religieuze fanatici. Zij was
getraumatiseerd als bootvluchteling gestrand op de Griekse kust en werd opgenomen
door deze liefdevolle mensen die, in weerwil van de ernstige economische problemen
van Griekenland, hun harten en deuren openden en haar nu een welverdiende mooie
toekomst aanbieden.
In een wereld met zoveel lijden en pijn is het essentieel om vriendelijkheid uit te
blijven stralen, om te delen en medeleven te tonen, en zo voor altijd hebzucht
uit onze levens te bannen. Laten we alsjeblieft dit voorbeeld stellen.
Judge verwijst in Promulgation of Theosophy naar een gesprek dat hij had met
H.P. Blavatsky: Toen ik eens in Londen was, vroeg ik haar wat de kans was om
mensen tot de vereniging aan te trekken, gezien het enorme verschil in ledenaantallen
ten opzichte van de miljoenen inwoners van Europa en Amerika die nooit van de
vereniging hadden gehoord of erom gaven. Achteroverleunend in haar stoel voor haar
schrijftafel, zei ze het volgende…
20
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Als je terugdenkt aan de dagen in 1875 en daarna, waarin
je absoluut geen mensen kon vinden
die geïnteresseerd waren in je gedachtegoed,
en als je nu kijkt naar de wijdverspreide invloed
van theosofische ideeën,
hoe die ook aangeduid worden,
dan is het nog niet zo slecht.
We werken niet louter opdat mensen
zichzelf “theosoof” kunnen noemen,
maar opdat de leringen die wij koesteren
het gehele denkvermogen van deze eeuw
mogen beïnvloeden en doen gisten.
Dit kan alleen bereikt worden
door een kleine oprechte groep werkers
die het niet doet voor menselijke beloning
of aardse erkenning, maar die,
gesteund en overeind gehouden
door een geloof in die universele broederschap waarvan
onze Meesters deel uitmaken,
gestaag en trouw doorwerkt aan het begrijpen
en ter overweging naar voren brengen
van de leringen van leven en plicht
die vanuit onheuglijke tijden tot ons kwamen.
Wankel niet zolang enkele toegewijde personen
zullen werken om de kern levend te houden.
Je werd niet opgedragen
om een universele broederschap
op te richten en te verwerkelijken,
maar om de kern daarvan te vormen.
Want alleen wanneer de kern
wordt gevormd kan de groei beginnen
die ooit in de toekomst, hoe ver ook,
zal resulteren in de vorming van dat lichaam
dat we voor ogen hebben.
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Vertaling: Peter Le Poole

Interview met Ineke Vrolijk

Interview

Het voorgaande citaat uit Promulgation of Theosophy is ontleend aan een toespraak
van William Quan Judge in Londen bij de afsluiting van de Europese conventie op
15 juli 1892. Het werd eerder bij Theosophy Forward gepubliceerd in het artikel Is a
nucleus elitist?
www.theosophyforward.com/articles/the-society/1947-editorial-is-a-nucleus-elitist

Een interview met Ineke Vrolijk is nauwelijks een interview. De vragensteller hoeft namelijk zelf weinig vragen te stellen, omdat Ineke vanaf het
begin begrijpt wat de bedoeling is. Zij voert grotendeels het woord en
vertelt als zeer actief en bevlogen lid van de Theosofische Vereniging in
Nederland (TVN) een interessant en leerzaam verhaal.
Ineke, in 1937 geboren in Amsterdam, werd al op heel jonge leeftijd
geconfronteerd met allerlei levensvragen, vooral toen ze tijdens de
Tweede Wereldoorlog getuige was van de deportatie van joden in de buurt
van het Jonas Daniël Meijerplein: dat maakte diepe indruk. Haar vader
was een zoeker en had belangstelling voor spiritisme. Thuis vonden veel
interessante gesprekken plaats met bezoekers. Tijdens haar jeugd was
ze altijd heel nieuwsgierig naar de zienswijze van andere mensen.
Haar eerste contact met theosofie
In 1975 werd naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van de
Theosophical Society (TS) in het televisieprogramma Zienswijze van
Jacques/Jack van Belle (1922-2008) een uitzending besteed aan theosofie:
namens de TVN sprak Daniël van Egmond. Ineke voelde zich heel
sterk
aangetrokken
tot
theosofische denkbeelden,
want ‘Zo dacht ik ook!’. Bij
haar eerste bezoek aan
Loge Arnhem leende ze
De Stem van de Stilte van
H.P. Blavatsky (HPB), en
vielen de puzzelstukjes in
elkaar: hier wilde ze mee
bezig zijn: Ineke werd in
1976 lid van de TVN.
Kadercursus en zomerschool
In datzelfde jaar begon de
tweejarige kadercursus. De
communicatie-workshops
met Henk Hartsuijker waren geweldig boeiend. De
kadercursus leidde vervolgens gedurende een
groot aantal jaren tot deelname aan de zomerschoolgroep. Ook werd in
die tijd veel geleerd van
leden als Nan Meijer, Henk
Dubbink, Diet Slierendrecht,

22
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Frans Zwollo, Daniël van Egmond, Ernst Verwaal en Wim Margadant, allemaal zeer
verschillende mensen met ieder een heel eigen inbreng. De internationale contacten
met Rohit en Shridevi Mehta waren ook heel bijzonder. Samen met hen werd een
aantal keren Nel Keus bezocht. Tussen 1983 en 1987 was Ineke General Secretary,
nationaal voorzitter van de TVN.
Enige afstand tot het theosofische werk, een verdere verdieping
In de periode daarna veranderde de werkwijze van de TVN aanzienlijk. Ineke
vond toen bij de Tibetaanse boeddhisten de aanvulling die ze bij de TVN miste.
Spiritualiteit kan immers niet alleen mentaal onderzocht, maar ook door meditatie
naar binnen gebracht worden, zodanig dat je je daaraan kan toetsen. Zodoende
werd het Tibetaans boeddhisme haar tweede spirituele thuis. Er wordt soms wel
gezegd dat het beter is om maar één spirituele school te volgen, eventueel na een
brede oriëntatie. Ineke vindt echter juist die vergelijkende studie positief, al moet je
een en ander natuurlijk wel weten te plaatsen, anders word je in de war gebracht.
Een groot aantal cursussen
Vanuit haar studies en ervaringen geeft Ineke nu op diverse plaatsen voor de TVN
diverse cursussen, over De Geheime Leer, over meditatie en mindfulness. Hierbij
staan de leringen van HPB centraal: wat deze vrouw bracht is en blijft essentieel
voor deze wereld, ondogmatisch en met een duidelijke eigenheid. HPB is één van de
weinigen die aanspoort tot de spirituele zoektocht, zonder mensen te indoctrineren.
De Stem van de Stilte en de Stanza’s van Dzyan behoren daarbij tot de meest
inspirerende en mystieke literatuur.
Het werk van de TVN
Een belangrijke taak van de TVN is mensen aan het denken te zetten door middel
van een goede structuur. De aanpak heeft steeds weer een eigentijdse vertaling
nodig, en dit blijft een voortdurend proces. Je kunt anderen echt inspireren en met
een klein groepje mensen kun je een fundament leggen, veel praten en plannen
uitwerken. Zo blijft de inspiratie van HPB altijd levend.
Arend Heijbroek
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra

Agenda loges en centra

Maart 2019

April 2019

Amersfoort
18
Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam
30
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (11:00)
30
Als twee vrienden (J. Krishnamurti),
leesgroep (14:00)
Apeldoorn
21
Barborka, Het goddelijk plan, studieavond
Arnhem
20
gespreksgroep
25
Kabbalah en fases van de spirituele weg,
cursus, Kees Voorhoeve
Den Haag
18
Algemene leden vergadering,
ledenbijeenkomst
21
Gevallen Engelen,
studiegroep, Sandra van Dalen
24
Inleiding in de Theosofie (vervolg),
cursus, Wim Leys
Klankschalen, theorie en praktijk,
25
lezing, Hans de Back
27
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
Eindhoven/Heeze
16
De Geheime Leer III
Naarden
17
Verkenning van theosofie,
Op wiens gezag?,
Een echte leraar herkennen,
gesprek.
Nijmegen
21
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
Ledenvergadering
19
voor leden en genodigden
26
Ronde tafel gesprek met leden
en belangstellenden,
Begeleiding bestuur loge Rotterdam
en Kees Rovers
Utrecht
15
De wereld van de Upanishads,
lezing, Wim van de Laar
26
De hele olifant in beeld,
studie, Marja de Vries
Zwolle
26
Barborka, De zonnepitri’s,
studie

Amersfoort
1
In het Licht van Zevenvoudigheid, lezing
Marianne Plokker en Martie Velthuis
8
De mens, God en het universum,
studiemiddag
Jaarvergadering
22
29
De mens, God en het universum,
studiemiddag
Amsterdam
13
De Geheime Leer, deel II
gespreksgroep (11:00)
13
ALV Loge Amsterdam
ledenbijeenkomst (14.00)
Apeldoorn
4
Barborka, Het goddelijk plan, studieavond
18
Barborka, Het goddelijk plan, studieavond
Arnhem
1
Geheime Leer deel 1,
studieavond, Ineke Vrolijk
3
gespreksgroep
15
Persoonlijke transformatie:
Hoe breng je dat in praktijk
lezing, Mark Becking
17
gespreksgroep
Den Haag
1
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
studiegroep
7
Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
studiegroep, Wim Leys
8
Plotinus en de ziel,
lezing, Rico Sneller
10
Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
13
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
13
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
15
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
studiegroep
18
Gevallen Engelen,
studiegroep, Sandra van Dalen
24
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
28
Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
studiegroep, Wim Leys
29
Cycles of Eternity (Engels),
lezing, Tim Wyatt
Eindhoven/Heeze
20
De Geheime Leer III
Haarlem
12
De Nag Hammadi Geschriften, het
Evangelie der Waarheid, studie
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Activiteitenagenda

Activiteitenagenda

Agenda loges en centra

Agenda loges en centra

Agenda loges en centra

Agenda loges en centra

Naarden
2
Verdieping in theosofie, Advaita
Vedanta en Theosofie 1, Ingmar de Boer
7
Morning Talk
7
Kennismaking met theosofie, Karma en
reïncarnatie - De dood en daarna. Het
Egyptisch dodenboek,
geleide gespreksgroep,
21
Verkenning van theosofie,
De wil, en macht in spirituele organisaties
geleid gesprek,
23
Verdieping in theosofie, Advaita
Vedanta en Theosofie 2, Ingmar de Boer
Nijmegen
4
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
18
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
De mens, God en het Universum
2
studie, Ronald Engelse
9
Het menselijke bewustzijn en de
mogelijkheden die dit bewustzijn
in zich draagt , studie, Ineke Vrolijk
16
Wie ben je nu werkelijk
lezing, Mark Becking
23
Human design, blauwdruk
van de mens, lezing,
Jacoline de Koning en Joost de Boer
30
Lozen van astrale ballast
lezing, Peter den Haring
Utrecht
De Geheime Leer,
5
studie, Ineke Vrolijk
9
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
12
Empirisch onderzoek naar het
tussenbestaan,
lezing, Alice Bouwland
23
De hele olifant in beeld,
studie, Marja de Vries
26
Algemene ledenvergadering
Zeeland
7
De Sleutel tot de Theosofie,
hoofdstuk XIII, Opvoeding en Onderwijs,
studiegroep
Zwolle
10
Meditatiediagram van Blavatsky,
Ineke Vrolijk
23
Barborka, De hoogtepunten van de
evolutie van de mens, studie

Mei 2019

Naarden
5
Morning Talk
5
Kennismaking met theosofie ,
De Theosofische Vereniging, nationaal
en internationaal,
geleide gespreksgroep, Ingmar de Boer,
19
Verkenning van theosofie,
Spiritual bypassing,
geleid gesprek, John Welwood
Nijmegen
2
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
16
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
7
Witte Lotusdag
voor leden en genodigden
14
De mens, God en het Universum
studie, Ronald Engelse
21
De vergelijkende studie van
godsdienst en wetenschap,
lezing, Dick Iedema
28
Een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde,
lezing, Petra Schuurmans
Utrecht
3
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
14
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
17
ZEN en de kunst van het loslaten,
lezing, Michel Dijkstra
28
De hele olifant in beeld,
studie, Marja de Vries
Zeeland
5
De Sleutel tot de Theosofie,
hoofdstuk XIV, de Mahatma’s,
studiegroep
8
Witte Lotusdag, avondprogramma,
voor TVN-leden met partner
Zwolle
14
Witte Lotusdag, sluiting van het werkjaar
met stukjes van De stem van de Stilte,
Licht van Azië en de Bhagavad Gita,
door Ineke Vrolijk

Juni 2019
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Amersfoort
6
Witte Lotusdag, herdenking van het
leven van mevrouw H.P. Blavatsky
Amsterdam
11
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (11:00)
11
Witte Lotusdag
ledenbijeenkomst (14.00)
25
De Geheime Leer. Deel II
gespreksgroep (11:00)
25
Het proces van zelf-transformatie
(Vicente Hao Chin Jr.),
gespreksgroep (14:00)
Apeldoorn
2
Barborka, Het goddelijk plan,
studieavond
16
Witte Lotusdag, afsluiting seizoen
Arnhem
1
gespreksgroep
6
Witte Lotusdag,
viering voor leden en genodigden
13
Geheime Leer deel 1,
studieavond, Ineke Vrolijk
15
gespreksgroep
29
gespreksgroep
Den Haag
7
Witte Lotusdag,
lezing, Femmie Liezenga
8
Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
11
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
11
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
12
Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
studiegroep, Wim Leys
13
Op zoek naar antwoorden: via het
spirituelepad of de digitale snelweg?,
lezing, Ria Schopman
20
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
studiegroep
22
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
23
Gevallen Engelen,
studiegroep, Sandra van Dalen
27
De filosofie van OM, de kosmische klank,
lezing, Shanti van Wijk
Eindhoven/Heeze
18
De Geheime Leer III
Haarlem
10
De Nag Hammadi Geschriften, het
Evangelie der Waarheid, studie
afsluiting studiejaar, Witte Lotusdag
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Amsterdam
8
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (11:00)
8
Evaluatiegesprek over het werkjaar
2018/2019, voor alle deelnemers (14.00)
Arnhem
3
Geheime Leer deel 1,
studieavond, Ineke Vrolijk
5
gespreksgroep
Den Haag
2
Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
studiegroep, Wim Leys
3
Actualiteit van de Daoïstische
levenskunst,
lezing, Tania Meira-Kochetkova
8
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
8
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
12
Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
17
Sluiting seizoen, ledenbijeenkomst
26
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
27
Gevallen Engelen,
studiegroep, Sandra van Dalen
Nijmegen
6
Verborgen Krachten in de natuur en in de
mens (G.H. Hodson),
leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
4
De mens, God en het Universum
studie, Ronald Engelse
11
Het menselijke bewustzijn en de
mogelijkheden die dit bewustzijn
in zich draagt , studie, Ineke Vrolijk
18
Vrouwelijke meditatiemeesters in deze
tijd, lezing, Sabine van Osta
25
Persoonlijke transformatie
(Wakker Worden aan de Wereld),
lezing, Loek Dullaart
Utrecht
7
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
11
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
25
De hele olifant in beeld,
studie, Marja de Vries
Zeeland
2
Evaluatie studieprogramma van het
afgelopen jaar, studiegroep
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Activiteitenagenda
Agenda Nederland

Agenda Internationaal

Juni 2019

Maart 2019

1		
		
		
1		
		
		
2		
		

Algemene LedenVergadering,
ochtend, alleen voor TVN leden,
ITC Naarden
Lezing, Kurt Leland,
middag, alleen voor TVN leden,
ITC Naarden
Sacred Places met Kurt Leland,
Besant Hall, Naarden

Agenda België
April 2019

Antwerpen
7
Dr. Kervran en de biotransmutatie,
Christian Vandekerkhove
13
Inleiding theosofie: Ontwikkeling
van de ziel & Reïncarnatie
Gent
1
Inleiding theosofie: Helderziendheid
in ruimte en tijd

Mei 2019

Antwerpen
5
Wandeling
11
Inleiding theosofie: De wetten
van Reïncarnatie
19
De verschijningen van Maria,
Sabine van Osta
Gent
6
Inleiding theosofie: De dood
en daarna

Engeland
24
The Sleeping Prophet,
Pamela El-Hosaini, 16:00 - 17:30
Headquarters, 50 Gloucester Place,
London W1U 8EA
office@theosoc.org.uk
31
Tai Chi – The Philosophy of
The Forces Of Yin And Yang,
Teresa King, 16:00 - 17:30
Headquarters, 50 Gloucester Place,
London W1U 8EA
office@theosoc.org.uk

April 2019
7

Karma and The Sevenfold
Constitution of Man,
Terasa King, 10:30 - 16:00
Headquarters, 50 Gloucester Place,
London W1U 8EA
office@theosoc.org.uk

Juni 2019
19

Die spirituelle Seite der
Organtransplantation,
Dr. Henk Verhoog
Loge Hannover - Finkenweg 8,
30966 Hemmingen,
Tel.:05101 – 2201

Juni 2019

Antwerpen
2
De verschijningen van Maria,
Sabine van Osta
Gent
3
Inleiding theosofie: Het astrale
leven na de dood
Brussel
16
Jaarlijkse Algemene Vergadering
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De Stanza’s van Dzyan
zoals weergegeven in
De Geheime Leer
Martin Leiderman
Martin Leiderman, bestuurslid van de
Theosophical Society (Adyar) in Amerika,
woont en werkt in Los Angeles, waar hij
onder meer theosofische studiegroepen leidt.
Van 21 tot 25 juni 2019 zal hij op het ITC in
Naarden het seminar The Voice of the Silence,
An Insight into the Mystery and Purpose of
our Life verzorgen (zie bijgevoegde folder).
Het hieronder weergegeven artikel is een vertaling van een lezing uit augustus 2016
bij de International Theosophy Conference Theosophy and Social Responsibility;
Applying the Head and Heart Teachings of H.P. Blavatsky (Theosofie en
sociale verantwoordelijkheid: het toepassen van de hoofd- en hart leringen van
H. P. Blavatsky). Het artikel illustreert met name duidelijk hoe Martin met zijn medestudenten aan de slag gaat, waarbij inzichten op gelijkwaardige basis met elkaar
gedeeld kunnen worden. Wij hopen dat dit artikel ook u zal inspireren om zich aan te
melden voor deze zeer bijzondere bijeenkomsten in juni 2019 (redactie Theosofia).
Eén van de vragen in De Sleutel tot de Theosofie is waarom het zo moeilijk is om een
universele broederschap te vestigen. Het schokkende antwoord van H.P. Blavatsky
(HPB) is: In de eerste en voornaamste plaats door de aangeboren zelfzucht van de
menselijke natuur (bladzijde 38). Dat kunnen we vandaag de dag zien: nationalisme,
collectieve hebzucht en angst die is gebaseerd op gevoelens van onveiligheid. Achter
dit alles zitten echter mensen, mensen zoals u en ik. In De Sleutel wijst zij er vervolgens
op dat het tegengif dat wordt geboden door theosofie eigenlijk heel eenvoudig is: door
op logische, wijsgerige, metafysische en ook wetenschappelijke gronden aan te tonen
dat alle mensen geestelijk en stoffelijk dezelfde oorsprong hebben (bladzijde 39). Nog
iets verderop schrijft ze dat veel van het lijden in de wereld verlicht kan worden door te
leren dat de wortel van de gehele natuur, objectief en subjectief, en van al het andere
in het heelal, zichtbaar en onzichtbaar, één absolute essentie is, was en altijd zal zijn
(bladzijde 41). Als je dus kunt aantonen dat de wortel van alle natuur één en dezelfde
essentie is, dan zijn alle problemen opgelost. Het grootste geschenk van theosofie
aan de wereld zit in die zin ‘de wortel van de gehele natuur’. Hoe tonen we aan dat de
wortel van de gehele natuur één is? Kunnen we dat samen doen?
Om dat concept te benaderen ga ik verscheidene technieken tonen om de Stanza’s
van Dzyan van H.P. Blavatsky te bestuderen. Dat is door
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1. ‘linking’ = verbanden leggen
2. ‘illustration’ = verbeelden en tekenen
3. ’analogy and correspondence’ = analogieën en overeenkomsten onderzoeken.
Joy Mills schreef dat brief 9 (chronologisch brief 18) van De Mahatma brieven aan
A.P. Sinnett het begin markeert van de ware leringen in dat boek. Daar staat
(Nederlandse TUP uitgave bladzijde 46): De zending van de planeetgeest is niet anders
dan het aanslaan van de GRONDTOON VAN DE WAARHEID. De Mahatma vervolgt:
De vibraties van de Oorspronkelijke Waarheid zijn wat uw wijsgeren ‘aangeboren
denkbeelden’ noemen. De algemene theosofische term voor planeetgeesten is Dhyan
Chohans. Zij zijn de hiërarchieën van goddelijke wezens in de natuur die voortdurend
de ideeën contempleren die altijd aanwezig zijn in en achter de natuur. Er is een
doorlopende verbindingslijn van de eerste stanza’s over Het ontstaan van de kosmos
tot de laatste stanza’s van Het ontstaan van de mens. We worden uitgenodigd om
deze met elkaar te verbinden (linken) in drie grote thema’s:
1. Er is noch eerst noch laatst. Als er geen ‘eerst’ of ‘laatst’ is, dan staat het heelal
dus altijd ‘aan’.
2. Alles is één. Hoe kunnen we dat begrijpen? Door naar de wortel gaan.
3. Getal kwam voort uit geen getal. Eén kwam voort uit de nul.
Verbanden leggen of ‘linken’
Eén van de technieken om De Geheime Leer te bestuderen is concepten te ‘linken’,
dus verbanden te herkennen. De Geheime Leer is geen leerboek. Een manier om
dit boek te bestuderen is het leggen van verbanden tussen ideeën. We doen een
beroep op onze intuïtie en de wet van analogie en overeenkomst om denkbeelden te
integreren.
Om het heelal te scheppen dacht de demiurg volgens Plato
diep na en contempleerde over de in zijn denken al bestaande
ideeën (NB Ganesha: demiurgos (g) = werker voor de
mensheid. In de platonische wijsbegeerte de wereldschepper).
Dit is goddelijke gedachte. Door dat te doen stelde hij de wetten
vast van de natuur en het universum zelf. Plato zei dat wij een
spiritueel oog bezitten, net zoals wij fysieke ogen hebben die
kunnen zien door het licht van de zon. Dat spirituele oog is
een oog van contemplatie dat kan zien door het licht van het
goede. Het goede belicht ideeën. Als we ons zouden kunnen
verbinden met deze ideeën, dan zouden we verlicht worden.
Als je leest, nadenkt en je het gelezene voorstelt, dan komen
dingen tot bloei.
Stanza’s I en II van De Geheime Leer gaan over het heelal in ruste. We kunnen alleen
op mystieke wijze, door analogie, iets te weten komen over de aard van het heelal
in rust van pralaya. Stanza III beschrijft het wederom ontwaken van het universum.
Duisternis straalt licht uit. Door ons te verbinden met goddelijke ideeën komen we tot
verlichting. Wat duister was, is nu licht. Duisternis verdwijnt in zijn eigen essentie. Ja,
de stanza’s komen tot leven als je ze verbeeldt en illustreert!
30
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Op pagina 45 en 46 van deel I van De Geheime Leer leren we bijvoorbeeld: Fohat is de
‘brug’ waardoor de ‘ideeën’ die in het ‘goddelijke denken’ bestaan, als ‘natuurwetten’
worden afgedrukt op de kosmische substantie, (..) overgebracht en openbaar
gemaakt door de Dhyan-Chohans, de architecten van de zichtbare wereld. Al deze
denkbeelden of ideeën vinden we ook terug bij Plato in de Timaeüs, de Parmenides
en de Republiek.
Duisternis is het moeilijkste idee uit De Geheime Leer, want het is ruimte. Wat zijn de
natuurwetten? Het zijn de wetten van harmonie, van analogie en van hiërarchie. Wat
is intuïtie? Plato noemde dat ‘het oog van contemplatie’. Ik noem het liever buddhi,
en in De Geheime Leer wordt het ‘het oog van Dangma’ genoemd. Let op, dit is iets
heel anders dan het derde oog van psychische vermogens. Het oog van Dangma is
in staat om ideeën te contempleren.
Verbeelden en tekenen
Een andere manier om De Geheime Leer te bestuderen is door zaken te verbeelden
en te tekenen. Dit is de methode van Robert Fludd. Deze methode roept van binnen
niet alleen een reactie op, maar brengt integratie, een uitbreiding en verwijding van
het denken om verder en dieper te kijken (Engels: beyond) om kleuren, trillingen,
harmonie en composities te zien. Door afbeeldingen te maken, door letterlijk op
papier ons begrip van deze grote ideeën zoals wij ze ervaren uit te tekenen, kunnen
we van het concrete naar het abstracte niveau gaan. Laten we ons denken uitdagen.
Het abstracte gaat immers verder dan het lager mentale niveau. Het is buddhi, het is
een mystieke ervaring. We beginnen door een concept voor het denken begrijpelijk
te maken. Dat kan door een tekening te maken. Dit impliceert dat we inhaken op de
creatieve kant van onze aard. Zo kunnen we het strikt rationele denken overstijgen.
We beginnen met een punt in de cirkel. In werkelijkheid is de punt echter overal en
heeft geen omtrek. Die kunnen we niet tekenen, maar we kunnen beginnen met het
idee van duisternis: we kunnen een witte schijf tekenen in donkerte, en dan die punt.
De punt kan ook de kiem genoemd worden, de wortel van het al, of de eerste logos.
Analogieën en overeenkomsten onderzoeken
Een andere manier om De Geheime Leer te bestuderen is door de wet van analogie
en overeenkomst te gebruiken. Plato was een meester in analogieën. Analogie
betekent niet dat dingen aan elkaar gelijk zijn; als we een analogie tussen twee
dingen vaststellen, dan zeggen we dat ze met elkaar overeenstemmen. Laten we als
voorbeeld het idee uit Stanza V-2 van De Geheime Leer I nemen: Fohat is het strijdros
en de gedachte is de ruiter. De Dhyan-Chohans staan in relatie tot de gedachten die
door ideeën worden voortgebracht, zoals een ruiter tot zijn paard. We weten nog niet
wat fohat is, maar we krijgen een machtige analogie. De ruiter weet waar hij heen gaat
en stuurt zijn paard met een doel voor ogen. We kunnen overeenkomsten zien tussen
de Dhyan-Chohans en fohat, omdat we waarnemen hoe een ruiter met zijn paard
omgaat. Een dergelijke analogie kunnen we aanvoelen, toch?
Het universum heeft geen begin en geen eind. Het is cyclisch in duur, met afwisselend
perioden van activiteit en rust. De eerste stanza beschrijft de staat van Eén-Al
gedurende pralaya, rust. De eeuwige moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare
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gewaden had opnieuw zeven eeuwigheden lang gesluimerd. De Enige Ene is
in werkelijkheid twee: ten eerste ‘de eeuwige moeder/ouder’, en ten tweede ‘de
onzichtbare gewaden’. De zeven zonen waren nog niet geboren uit het web van licht.
Duisternis alleen was vader-moeder svabhāvat. Door analogie en overeenkomst
begrijpen we beter wie deze eeuwige ouder is, wat deze onzichtbare gewaden zijn.
Door verbanden te leggen kunnen we terug naar de wortel. Vader-moeder svabhāvat
is de kiem.
Als je leest, verbanden legt en deze uittekent komen dingen tot bloei. Er is een
symmetrie, een harmonie aan het werk: de ontplooiing van een prachtige mandala.
Zoals gezegd: de stanza’s komen tot leven als je ze uitbeeldt en tekent. Stanza III
beschrijft het weer ontwaken van het universum. Hier wordt de toestand van de
monaden verbeeld in de staat van absorptie in het Ene. Wie zijn de monaden?
Monaden zijn u en ik en al het andere. De monade komt tevoorschijn uit zijn toestand
van spirituele en intellectuele onbewustheid. De monaden, puur atma-buddhi, slaan de
eerste twee gebieden over, die staan te dicht bij het Absolute om enige overeenkomst
toe te staan. In deze twee stadia is licht het enige. Naarmate de monade naar de
lagere gebieden gaat krijgt hij bekleedsels.

deze realiteiten laten ontvouwen door de kunst van verbeelden en tekenen komen
ook deze ideeën tot leven. Je hoeft geen groot artiest te zijn om te kunnen tekenen;
probeer het gewoon uit. Door dat te doen valt meer en meer licht op het geheel. Je
weet precies wanneer je in direct contact met de ideeën komt: je kunt het voelen. Door
in contact te komen met de wortel van de natuur komen we in contact met de wortel
van de menselijke natuur, en dit is het hart van onze sociale verantwoordelijkheid, het
thema van deze conferentie.
Vertaling: Marianne Plokker

Duisternis straalt licht uit. Eén van de meest briljante ideeën over het heelal is het
zogenaamde wereld-ei. Door in aanraking te komen met goddelijke ideeën, zegt Plato,
bereik je verlichting. Op het niveau van goddelijke gedachten bestaat zuiver licht. Het
idee van de ‘punt’ kan worden gebruikt om te verwijzen naar de kiem in pralaya.
De term ‘wortel’ kan worden gebruikt als we verwijzen naar de kiem in manvantara.
Duisternis verdwijnt en was niet meer: zij verdween in haar eigen essentie. VaderMoeder spinnen een web dat van boven aan de geest is bevestigd (…) en van onderen
aan zijn in schaduw gehulde einde, de stof (GL. I, Stanza III-10). Dit web is het heelal,
gesponnen uit deze beide substanties, svabhāvat. Vader-Moeder is de straling van
het heelal die maakt dat materie actief wordt en het kleed van het leven wordt. Deze
goddelijke ideeën bezielen de natuur en geven haar haar werking. Dit is de reden
dat we studeren, waarom we mediteren: om door verlichting deze oorspronkelijke,
ingeboren ideeën van de goddelijke geest te ontdekken.
Het oog van Dangma doet mysterieuze dingen. Stanza IV werkt het idee van de
Dhyan-Chohans verder op kabbalistische manier uit, met twee heilige getallen: 1065
of het getal van Jehova, en 31415, het getal van de hiërarchie van de goddelijke
elohim. In Stanza V vind je de beschrijving van de tweede soort Dhyan-Chohans,
de lipika. De lipika’s dansen met fohat: de dans van Shiva. In die dans wordt ons
universum gevormd; is dat niet majestueus? Al deze stanza’s, van stanza III af,
kunnen we opvatten als een serie van ‘Aanschouw…’ (Engels: Behold…). Dan komen
in Stanza VI en VII onze fysieke werelden tot stand, en het begin van voelend leven
en de mensheid.
In het tweede deel van De Geheime Leer zien we in twaalf stanza’s de evolutie van
het menselijk wezen, van een voelend vormloos leven tot het huidige stadium. Deze
stanza’s gaan niet over het mysterie van pralaya. We kunnen daarover nadenken
door analogie. Door analogie, door verbanden te leggen en doordat we ons denken
32
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De theosofische vereniging
en haar drie doelstellingen
Clarisa Elósegui
Clarisa Elósegui was voorzitter van de
Spaanse afdeling van de Theosophical
Society (Adyar) en gaf deze lezing in 2017
in Barcelona, op het 38e congres van de
EFTS dat als thema had:Theosofie een
weg naar universeel bewustzijn.

Foto’s van de

conventie in

Adyar
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Wanneer ik mezelf in een meditatieve toestand breng, komt steevast het verband
naar voren tussen de ontwikkeling van bewustzijn en de drie doelstellingen van de
Theosophical Society (hierna: TS). De drie doelstellingen worden afgedrukt in vrijwel
elke theosofische publicatie; toch kennen maar weinig studenten ze uit het hoofd.
Vandaag wil ik graag de schoonheid van het universele aspect van theosofie belichten.
De titel van dit congres, Theosofie: een weg naar universeel bewustzijn, geeft
duidelijk een proces aan, zonder twijfel een lang proces, in de richting van universeel
bewustzijn. Als we eerlijk kijken naar de toestand van de wereld, dan kunnen we
onze vooruitzichten misschien zorgelijk en soms zelfs verpletterend vinden, maar
dat is niet het geval als we het ontwikkelingsproces van dit universeel bewustzijn
werkelijk begrijpen. Dit te begrijpen geeft moed en biedt zeker geen excuus voor
een terugtrekkende beweging en maar niets doen, door welke theosoof dan ook.
De wereld lijdt; een zeer acuut feit dat we dagelijks kunnen vaststellen voor mensen
in landen waar oorlog, hongersnood en ziektes hun tol eisen. Ook in onze directe
omgeving kunnen we allerlei vormen van lijden waarnemen. Dit indachtig kunnen wij
ons als leden van de TS keer op keer af blijven vragen wat onze rol in deze wereld
kan zijn om dit lijden te verzachten.
Laten we terugkeren naar het begin van de TS, met haar drie tijdloze doelstellingen.
Die zouden tijdens ons leven permanent in beweging gezet kunnen worden, onder
alle omstandigheden. Waarom waren er eigenlijk drie doelstellingen, en niet meer,
of minder? Ongetwijfeld waren de Meesters die aan de basis van de TS stonden
ook degenen die inspiratie boden voor de heldere en bondige formulering van die
doeleinden. Vanaf het eerste moment vormden de doeleinden de bestaansreden voor
de TS. Ze kunnen worden beschouwd als een drie-eenheid die als het ware een
volmaakte gelijkzijdige driehoek vormt. Een stoel of kruk kan niet overeind blijven
staan zonder ten minste drie poten. Als één van de drie poten langer is dan de andere
twee, dan ontstaat onbalans: je kunt er niet goed op zitten en de stoel blijft wiebelen
totdat de poten worden bijgesteld. We mogen daarnaast ook niet de betekenis van
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het Engelse woord ‘object’ of ‘doelstelling’ over het hoofd zien: het woord wijst namelijk
naar het einddoel dat je wilt bereiken. Daarnaast versterkt het de wil van het individu
om het besluit te nemen deze doelstellingen te bereiken en te verwerkelijken.
Er zijn mensen die geloven dat het niet nodig is om de drie doelstellingen gelijktijdig
te bestuderen of te overwegen, omdat de eerste doelstelling immers al afdoende
zou zijn. Dit heeft diverse welwillende studenten in diepe verwarring gebracht. De
eerste doelstelling luidt: Het vormen van een kern van de universele broederschap
der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Broederschap is een werkelijkheid in elk gemanifesteerd universum, maar … tot
welke graad van deze broederschap hebben wij ons inmiddels ontwikkeld, op dit
punt van onze evolutie? Om een kern te vormen, of om te behoren tot een kern van
broederschap, houdt in dat je je broederlijk opstelt naar diegene die deel wil nemen
aan deze kern. Je kunt niet alleen maar een beetje broederlijk zijn, want er staat
immers: zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Dit houdt
in dat alle voelende wezens, in al hun stadia van ontwikkeling en in al de vormen
waarin zij zich manifesteren, op een gegeven moment in de tijd in ons bewustzijn
passen! We zouden ons oprecht af kunnen vragen of het wel mogelijk is te behoren tot
een kern van broederschap zolang we het ‘universele bewustzijn’, zoals dat genoemd
wordt in het motto van dit congres, nog niet ontwikkeld hebben. Wat zijn de vereisten
om dit bewustzijn te ontwikkelen? We vinden de antwoorden op deze vraag pas door
diepgaand de betekenis van de andere twee doelstellingen te onderzoeken…
De tweede doelstelling luidt: Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. Waar leidt deze ons heen? Een dergelijke
studie dient hoogstaand van kwaliteit te zijn. Het heeft een belangrijk doel in relatie
tot de twee andere doelstellingen en tot het universele bewustzijn (het thema van
dit congres). Zonder twijfel kan deze studie ons leiden naar de gemeenschappelijke
bron van religies, filosofieën en wetenschappen. Sterker nog: een dergelijke
studie gaat verder en dieper dan deze bron, omdat het een begrijpen inhoudt van
de gemeenschappelijke, unieke oorsprong van alle levensvormen die zich in het
universum en in elk van de natuurrijken manifesteren. Ieder mens bevindt zich op
een zeker punt van evolutie. Te begrijpen waar hiernaar verwezen wordt betekent dat
men op een diep bewustzijnsniveau de eigen oorsprong begrijpt en daardoor ook de
oorsprong van alle mensen met wie men dit proces deelt. Een dergelijk onderzoek voert
ons dieper en dieper. Als we kijken naar de eerste doelstelling (broederschap) zonder
de tweede (vergelijkende studie) mee te nemen, dan kunnen we de fout begaan te
geloven broederlijk bezig te zijn, waarbij we weliswaar bepaalde gevoelens uiten naar
sommigen, maar tegengestelde gevoelens koesteren richting anderen. Dat houdt ons
vast in een voortdurende toestand van afgescheidenheid, geheel tegengesteld aan
de geest van de eerste doelstelling! Als we ons uitsluitend richten op vergelijkende
studie, kunnen we daarnaast in de valkuil stappen te denken al héél veel te weten en
dus de tweede doelstelling al bereikt te hebben. Zo kunnen we dan veranderen in de
‘papegaaien van de vereniging’ (zoals vaak terecht wordt geconstateerd) die alleen
herhalen en herhalen, zonder de feitjes die men opsomt te hebben verwerkelijkt.
Zo’n vergissing komt door een gebrek aan kennis van het universele en haar wetten,
anders geformuleerd: door gebrek aan zelfkennis.
36
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Laten we nu de derde doelstelling erbij betrekken, en die is even belangrijk als de
andere twee. Deze luidt: Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van
de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. Deze doelstelling veronderstelt
een serie ‘wetten’ die al bekend zijn aan de wetenschap, maar men neemt aan dat
er andere, nog onverklaarde ‘wetten’ zijn. Deze andere wetten ondersteunen het
gemanifesteerde universum in al haar schoonheid van melkwegstelsels, systemen,
natuurrijken en schepselen, waaronder de mens. Ze leiden weer naar andere wetten,
aangepast aan specifieke manifestaties waarop de originele wetten van toepassing
zijn. Het is uitermate belangrijk om al deze wetten te onderzoeken.
Een ander belangrijk deel van de derde doelstelling is de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn. Zonder twijfel bezit de mensheid, en dus ieder van ons, op zich
een immens potentieel dat, op grootse wijze, tot op de dag van vandaag nog steeds
latent aanwezig is of sluimert. Als gevolg daarvan verwijst de derde doelstelling naar
de absolute noodzaak om het universum te kennen waartoe wij behoren en zelfkennis
te ontwikkelen die van buiten naar binnen gaat, tot onze meest verheven innerlijke
kwaliteiten.
Weer rijst de vraag: is het mogelijk om kennis van het universum en van onszelf
te verwerven zonder de andere twee doeleinden? Het sleutelwoord bij de derde
doelstelling is ‘onderzoek’. Verwarring heeft ertoe geleid dat verschillende studenten
niet alleen die vermogens zijn gaan ‘onderzoeken’, maar ook zijn gaan ‘beoefenen’
(terwijl dit woord nergens in het derde doeleinde vermeld wordt). Hierdoor zijn
sommige mensen in een gevaarlijk doolhof verdwaald van zaken waarvan men niets
afweet. De arrogantie van deze individuen kan soms enorm lijken en sommigen van
hen ‘beoefenen’ misschien om ‘de latente vermogens’ te bereiken, niet zozeer om hun
medemens te dienen, maar om zichzelf meer macht te geven.
Zoals elke beginner starten we bij het nulpunt, doorlopen alle fases en leren allerlei
aspecten kennen, totdat we de meest diepe en verfijnde gebieden bereiken. Dat is
noodzakelijk om het ‘vak’ meester te kunnen worden. Iedereen op zich is een ‘novice’
of beginneling, van de minst ontwikkelde tot de verst gevorderde persoon. Vaker dan
we zouden wensen worden wij als beginneling blootgesteld aan situaties die lijken op
datgene wat de Tovenaarsleerling van J.W. von Goethe overkwam. Deze ballade is
op muziek gezet door Paul Dukas en toont
een wonderbaarlijke levensles. Lijden dat zich
ontketent als gevolg van roekeloos gedrag kan
zowel iemand zelf als anderen schade berokkenen,
en dat kan diverse levens duren; het is een
onvermijdelijk karmisch gevolg. In tegenstelling
tot de gebeurtenissen in de hierboven genoemde
Tovenaarsleerling kunnen de Meesters niet
stopzetten wat leerlingen hebben uitgelokt.
De wet van oorzaak en gevolg werkt namelijk
noodzakelijkerwijs voor iedereen, soms individueel,
en op andere momenten collectief.
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Door deze uiteenzetting over het onderlinge verband tussen de drie doelstellingen
van de TS kunnen we zien hoe belangrijk het is om vooruitgang te boeken met het in
praktijk brengen ervan, en ze steeds onderling in balans te houden. De wereld lijdt.
Ieder lid van de TS zou een ware theosoof kunnen worden door zich dienstbaar op
te stellen om lijden in alle natuurrijken te verlichten. Wie wordt niet geraakt door het
visioen al het menselijke lijden te kunnen verlichten? Laten we vooral ook hulp bieden
aan dieren en de natuur. De gehele wereld is immers het huis waarin wij wonen en dat
dienen we zorgzaam te respecteren. Moge elke handeling gericht op dienstbaarheid
verricht worden vanuit liefde, het soort liefde dat oprijst uit het universele bewustzijn.
Die liefde trilt eeuwig in alles en allen, vanaf het eerste begin van het universum.

Tenzin Gyatso, de veertiende Dalai lama,
en de Theosophical Society

Verslag

De hierboven genoemde kritiek op het ‘beoefenen’ van latente vermogens mag ons
trouwens nooit weerhouden om te handelen; we moeten nu eenmaal toepassen
wat we geleerd hebben. Dat zal leiden tot een alchemistische transformatie van ons
karakter, waarbij we de ongewenste kenmerken van onze persoonlijkheid omzetten
in iets anders (transmutatie). Zo ontwikkelen onze hoogste kwaliteiten zich verder. Dit
is wat wordt beschreven als het zuiveren van gedachten, gevoelens, handelingen en
woorden. Het is een voortdurend doorgaande handeling, zonder einde. De geleidelijk
optredende uitkomst ervan kan vervolgens in dienstbaarheid aangeboden worden
aan de wereld. Theosofische literatuur beschrijft overvloedig wat getransmuteerd of
omgezet dient te worden en hoe we dit kunnen oppakken.

In 1956, dat was dus vóór de invasie van Tibet door
China van 1959, reisde de toen eenentwintigjarige
Dalai lama naar India om daar de geboortedag van
de Boeddha te vieren. Het was zijn eerste reis buiten
Tibet. Hij werd vergezeld door de Panchen lama en een
grote groep Tibetaanse boeddhisten. Tijdens deze reis
bezocht hij ook het internationale hoofdkwartier van de
Theosophical Society (hierna: TS) in Adyar, Chennai
(voorheen Madras). Op 18 december schonk hij drie
Tibetaanse manuscripten aan de Adyar bibliotheek en
het onderzoekscentrum. Radha Burnier beschreef de
drie in hout gesneden boeken als biografieën van pandit
Atisha Dipankara, van de Indiase pandit Thelo en zijn
leerling Narope van Nalanda, en van de Tibetaanse
leerlingen Mila en Marpa.

Vertaling: Jan Maarten Braak

Foto’s: De Dalai lama bij de Banyan-boom

Foto’s: De Dalai lama in de Adyar bibliotheek
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Later schreef de Dalai lama
dat de openheid van de
theosofen ten opzichte van de
vele religieuze tradities hem
zijn kijk op religieus pluralisme
had doen veranderen. Hij
schreef: Terugkijkend op
deze reis in 1956 realiseerde
ik mij dat mijn bezoek aan
de Theosophical Society in
Adyar een krachtige indruk
op mij had achtergelaten.
Daar was ik voor het eerst op
directe wijze blootgesteld aan
mensen en aan een beweging
die trachtten de wijsheid van
zowel ’s werelds spirituele
tradities
als
wetenschap
samen te brengen. Ik voelde
bij de leden een enorme
openheid naar de grote
religies van de wereld, en
een oprechte omarming van
pluralisme. Toen ik in 1957
terugkeerde naar Tibet, na
een verblijf van meer dan drie
maanden in wat voor mij, een
jonge Tibetaanse monnik, een
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uiterst verbazingwekkend land was, was ik een ander mens geworden. Ik kon niet
meer leven in het comfort van het exclusieve standpunt dat boeddhisme als de
enige ware religie beschouwt.
Hieronder volgt een verslag uit The Theosophist over dit bezoek in 1957: Gedurende
hun verblijf in Madras brachten Zijne Heiligheid de Dalai lama en de Panchen lama
van Tibet, die in India zijn als gasten van de regering in verband met de viering van
‘Buddha Jayanti’, een bezoek aan het hoofdkwartier van de Theosophical Society
in Adyar. Ze werden vergezeld door een groep van ongeveer zestig landgenoten.
Aangekomen vanuit Kalakshetra werden de voorname gasten eerst naar de Banyan
boom gebracht, en van daar naar Headquarters Hall, waar functionarissen van de
TS hen verwelkomden met de traditionele kransen. Leden en bewoners van de
compound waren daarvan enthousiast getuige.
De Dalai lama en de Panchen lama werden rondgeleid door de Adyar bibliotheek, met
haar unieke collectie oude manuscripten, en bezochten daarna de boeddhistische
tempel en de boom die in 1950 hier geplant werd als klein stekje van de Bo-boom
uit Gaya; nu is het een grote boom.
Dit was het eerste bezoek van de Dalai lama en de Panchen lama aan India, en het
was een groot voorrecht en eer voor de leden in Adyar om hieraan deelachtig te zijn
op het hoofdkwartier.
Een ander bezoek aan Adyar volgde op 20 december 1959. Dat was het jaar dat
de Dalai lama aan de Chinese autoriteiten in Tibet ontsnapte, en zich vestigde in
Dharamsala, in het noorden van India. In Adyar werd hij begroet door ongeveer
driehonderd gasten, en werd vereerd met een high tea met westers en Indiaas
eten. De heer Nilakanta Sri Ram, de Internationaal President van de TS, was zijn
gastheer. Hier volgt een verkorte versie van het verslag over deze gelegenheid:
Van de recente gebeurtenissen onder de Banyan boom is de tea party van 20
december 1959 die door de president van de TS, Nilakanta Sri Ram, werd aangeboden aan Zijne Heiligheid de Dalai lama er één die men zich lang zal heugen.
Leden van de TS die al vroeg waren
aangekomen voor de conventie en ook
bewoners van de compound werden
uitgenodigd, zodat meer dan tweehonderd
gasten aanwezig waren. Om vijf uur
verwelkomde de president de Dalai lama
door hem te bekransen bij de poort met de
trilithon (twee verticale stenen met een derde
horizontale daar bovenop) die dienst doet
als officiële toegang tot de Banyan-boom.

Foto: De Dalai Lama op de tea party onder de
Banyan-boom
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Er zijn talloze andere contacten tussen de
TS en de Dalai lama geweest. Minstens
honderdvijftig artikelen door of over de
Dalai lama zijn in theosofische tijdschriften
gepubliceerd, en hij wordt veelvuldig
genoemd of geciteerd.
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Op 15 december 1972 kwamen twee vertegenwoordigers van de TS in America
(TSA) op audiëntie bij Zijne Heiligheid in Dharamsala, India. Dat waren Joy Mills,
president, en Helen Zahara, hoofdredacteur van Theosophical Publishing House
(TPH). Joy Mills kwam toen op het idee om het boek The Opening of the WisdomEye van de Dalai lama (zie advertentiepagina elders in dit blad, redactie) uit te
geven dat tot dan toe alleen verkrijgbaar was in Zuid Azië. Zij vertelde hierover
in een interview met Cynthia Overweg: We hadden inmiddels de rechten voor de
uitgave verkregen, en omdat we al een reis naar Adyar hadden gepland, vroegen
Helen en ik ons af of we de Dalai lama zouden kunnen ontmoeten. Ze regelden
een en ander bij het Tibetaanse consulaat in New York, vlogen naar Delhi, namen
de trein naar het noorden en tenslotte een taxi naar Dharamsala. Toen zij bij de
woning van de Dalai lama arriveerden kwam deze meteen naar buiten om hen te
begroeten, met wat Joy beschreef als die wonderbaarlijke glimlach. Ze herinnerde
zich dat Helen de opmerking maakte dat H.P. Blavatsky de esoterische kant van het
boeddhisme aan de westerse wereld bekend had gemaakt, en de Dalai lama vroeg
wat zij geschreven had. De Stem van de Stilte, antwoordde Helen. Zich rechtstreeks
tot Joy wendende vroeg hij wat de essentie van dat boek was. Joy had eerst even
geen antwoord voorhanden, en vroeg zich af hoe ze het boek in het kort kon
beschrijven. Uiteindelijk zei ze: Het gaat over de paramita’s, de zes volmaaktheden
van het Mahayana boeddhisme. De Dalai lama leek waarlijk opgewonden: Ah, dan
is het accuraat. Het is waar. Joy was ontroerd en opgetogen dat zij dit grote en zo
compacte boekje van HPB aan de Dalai lama had kunnen introduceren, en deze
ontmoeting bleef één van haar diepst gekoesterde herinneringen. Zij nodigde de
Dalai lama uit om te spreken op het hoofdkwartier van de TS in America, en dat
leidde negen jaar later tot zijn bezoek aan de Olcott campus in Wheaton, Illinois.
In 1973 toerde Zijne Heiligheid zes weken door Europa, ontmoette aanhangers van
vele religies, en ook theosofen. Hij verbleef in ‘het grote huis’, of Saint Michaels
House, op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden en nam deel
aan een paneldiscussie in de Besant Hall.
In 1975 kwamen theosofen
van over de hele wereld naar
de conventie in Adyar om het
honderdjarig bestaan van de TS
te vieren. Bij die gelegenheid
gaf de Dalai lama de openbare
lezing, op 21 december, over
het onderwerp Mededogen en
mentale ontwikkeling.
Op 29 januari 1980 bezocht de
Dalai lama het hoofdkwartier
van de TS in India in Varanasi
(en zou dat weer doen in 1988).
Foto: Dalai lama en Radha Burnier, de vorige president van de TS
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1981, bezoek aan Wheaton, Illinois, USA
Gedurende zijn Amerikaanse toer in 1981 verbleef de Dalai lama twee dagen op
het hoofdkwartier van de TS in Amerika, in Wheaton, Illinois. Hij werd vergezeld
door een vertaler, beveiligingsmensen van de Tibetaanse regering in ballingschap,
de Indiase regering en de staatspolitie van Illinois. De president van de TSA, Dora
Kunz, en de internationale president Radha Burnier waren gastvrouwen. Op 21
juli hield hij een voordracht voor leden over De boeddha-natuur, in een tent op het
grasveld. Die avond gaf hij een openbare voordracht over Universele compassie
en de wereldwijde crisis op de nabijgelegen Wheaton North Highschool. Hij schonk
Dora Kunz een thangka (een geschilderd of geborduurd Tibetaans boeddhistisch
wandkleed) die nu in de meditatiekamer van het hoofdgebouw hangt.
In 1989 schreef de Dalai lama
het voorwoord voor een speciale
uitgave door Concord Grove Press
van HPB’s De Stem van de Stilte,
honderd jaar na de eerste publicatie.
Hierin beschrijft hij onder meer zijn
historische banden met de TS.

ik geef jullie volgend jaar twee dagen’. We waren in alle staten, dat spreekt vanzelf!
2011
Interreligieuze dialoog was het hoofdthema van de evenementen met de Dalai
Lama die gesponsord werden door de TSA. Het paviljoen van de universiteit van
Chicago in Illinois was de locatie voor zijn geheel uitverkochte openbare lezing van
17-07-2011. De Dalai lama sprak over Het overbruggen van de geloofskloof, voor
een publiek van achtduizend toehoorders.
De volgende dag werd een paneldiscussie voor leden van de TSA en genodigden
gehouden, met als titel Bruggen bouwen: religieuze leiders in gesprek met de Dalai
lama. Tim Boyd, op dit moment (2019) International President van de TS, schreef
over het aspect van fondswerving bij dit evenement:

Op 26 december 1990, werd in Adyar
de honderdvijftiende internationale
conventie geopend, ook de dag dat
het honderdjarig bestaan van de
Indiase afdeling werd gevierd. De
Dalai lama gaf toen de zogenaamde
Besant Lecture en presenteerde het
boek In Honour of Annie Besant.
In mei 2010 reisden de president
van de TSA, Betty Bland, en haar
vice-president Tim Boyd naar Cedar
Falls, Iowa, voor een audiëntie met
de Dalai lama. Dit alles mondde
uit in de afspraak om, gesponsord
door de TSA, een evenement
Foto: The Boddhisatva Path
in
Chicago
te
organiseren.
Betty Bland schrijft over deze ontmoeting onder meer: Er was ons gezegd dat we
slechts tien minuten met Zijne Heiligheid hadden, maar door zijn oprechte interesse
werden het er dertig. Eén van de eerste dingen die hij zei was hoe goed gezind hij de
Theosophical Society was, en dat het zijn denken sinds 1956 beïnvloed had, toen
hij een boeddhistische conferentie bezocht in India. Als jonge, serieus praktiserende
monnik hadden zijn contacten met theosofen toen hem de ogen geopend...Theosofie
had zijn horizon verbreed op het gebied van interreligieuze communicatie en
wederzijds begrip, in de kritieke periode dat hij op weg was om een wereldleider te
worden. Toen we hem benaderden met het voorstel om, gesponsord door de TSA, een
evenement in Chicago te organiseren pauzeerde hij slechts even en antwoordde ‘Ja,
42
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Foto: De Dalai lama en Tim Boyd, toen de president van de TSA

Toen de Dalai lama ermee instemde dat de Theosophical Society in America zijn
bezoek aan Chicago zou organiseren, besloten wij dat alle inkomsten van het
evenement zouden worden weggegeven. We hadden onder meer het ‘Tibet Fonds’
gekozen als ontvanger van deze inkomsten: dat is een charitatieve organisatie,
gevestigd in de USA en door de Dalai lama opgericht om de gemeenschap
van Tibetaanse vluchtelingen te dienen. Dat betekende uiteindelijk dat ik op 19
september 2011 naar New York City afreisde. Het was een trots moment toen ik, in
opdracht van de TSA, cheques van meer dan $ 400.000 aan het ‘Tibet Fonds’ en de
‘Dalai Lama Trust’ overdroeg!

Theosofia - Jaargang 120 - nr. 1 - maart 2019

43

Foto: Afbeelding van het bewijs van lidmaatschap van de Dalai lama

Dit artikel is samengesteld en vertaald door Wim Leys, op grond van het uitgebreide
lemma van 1 maart 2018
https://theosophy.wiki/en/Tenzin_Gyatso,_the_XIV_Dalai_Lama

De 143e Internationale Conventie in Adyar

Verslag

Toen Tim Boyd Zijne Heiligheid vroeg of hij lid van de TSA wilde worden, stemde
deze hiermee graag in. Zo ontving de Dalai lama onderstaand certificaat, gedateerd
18 juli 2011.

Een inspirerende ervaring
Alle leden van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) hebben
wel eens gehoord over de jaarlijkse internationale conventie in India. We
horen natuurlijk de verhalen, maar zelf erbij zijn is toch altijd een ander
verhaal. Daarom besloten voorzitter, penningmeester en secretaris van
het nieuwe Centrum Zeeland om zelf een kijkje te gaan nemen. Het
bleek een inspirerende ervaring! Op het vliegveld van Chennai (vroeger
Madras) wacht Christopher, de goedlachse ‘vaste’ taxichauffeur van
International Headquarters, ons op. Bij aankomst op het terrein van
The Theosophical Society (TS) voelen we ons overdonderd door de
grootsheid en de landelijke schoonheid van het terrein. Na een hartelijk
welkom en de registratie betrekken we ons nieuwe onderkomen. Een
interessant programma vol lezingen en activiteiten staat voor ons klaar.

Het landgoed
De TS beschikt over een uitgestrekt terrein van ongeveer honderd hectare, dat in
1882 door H.P. Blavatsky en H.S. Olcott werd aangekocht: een landelijke plek in
zuid Chennai, gelegen aan de oever van de rivier de Adyar, vlak bij de uitmonding in
zee. Vanaf december 1882 is hier het hoofdkwartier van de TS gevestigd. In die tijd
bevond de stedelijke bebouwing zich vooral ten noorden van de rivier. Inmiddels is
de stad uitgebreid en ligt het landgoed als een groene oase midden in de stedelijke
bebouwing. Oorspronkelijk was het een bescheiden landgoed van tien hectare,
maar tijdens het presidentschap van Annie Besant werd meer land aangekocht,
waardoor het landgoed nu bijna tienmaal zo groot is. De leden van de TS bleken
een vooruitziende blik, veel energie en een grote bereidheid tot sponsoring te
hebben, met als gevolg dat zo’n negenenzestig bouwwerken werden opgetrokken.
Vele daarvan, zoals de Headquarters Hall, staan nog in volle glorie, andere zijn
toe aan renovatie. Voor de huisvesting van studenten werden onder leiding van
Annie Besant riante onderkomens, zoals Bhojanasala en Leadbeater Chambers
gebouwd. Deze gebouwen zijn nog steeds in functie en worden de komende jaren
aangepast aan de eisen van de moderne tijd. Tijdens deze 143e conventie wordt
de grondig gerenoveerde Blavatsky Bungalow (uit 1908) feestelijk geopend. Dit
gebouw huisvest de in 1949 door de vierde International President C. Jinarajadasa
opgerichte ‘School of the Wisdom’.
Op het terrein kunnen deelnemers aan de conventie in alle rust de boekhandel, de
uitgeverij, de bibliotheek, het museum, de flats van Annie Besant en van Krishnamurti,
de archieven, het kerkje van St Michael en de her en der verspreid staande tempels
bezoeken. Mediteren onder de vierhonderdvijftig jaar oude Banyan-boom, naar het
strand wandelen langs de Adyar rivier of een bezoek aan de Garden of Meditation
zijn andere opties. Kortom, het landgoed biedt vele mogelijkheden.
Het programma
Het thema van deze conventie is Truth and Beauty: A Field Beyond. De sprekers
belichten dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Bestaat er schoonheid
los van waarheid? Kunnen we ware schoonheid en waarheid kennen, op ons
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huidige bewustzijnsniveau? Welk pad zullen we bewandelen om ooit in staat te
zijn absolute schoonheid en waarheid te ervaren? Luisteren we voldoende naar
ons innerlijk bewustzijn als het moraliteit of onze verantwoordelijkheid betreft? Tim
Boyd benadrukt onder andere onze taak om een bewustzijn te creëren dat steeds
sensitiever wordt voor de subtiele schoonheid der dingen. Daarnaast wijst hij ons op
het belang van praktische theosofie. Hij spoort de deelnemers aan om de positieve
ervaringen die zij in Adyar opdoen mee te nemen naar huis en ze daar uit te dragen.
De sprekers beperken zich niet uitsluitend tot het thema van de conventie.
Ook onderwerpen als evolutie en Darwinisme, de ontwikkelingen bij de TOS
(Theosophical Order of Service), een boeddhistische visie op de Vijf Wetten van
Oorzaak en Gevolg en een update over de renovatie van de gebouwen passeren de
revue. Het volledige programma is alsnog te volgen via: TS Adyar 143nd convention
livestream https://www.ts-adyar.org/event/143rd-international-convention
Naast lezingen en workshops is tijd ingeruimd voor culturele activiteiten, zoals
traditionele Indiase muziek en dans. Ook staan bezoeken aan twee TS-locaties iets
buiten het landgoed op het programma: de Olcott Memorial High School (door Olcott
opgericht in 1894) en het Social Welfare Center. Deze instituten bieden kinderen,
jongeren en vrouwen uit kansarme gezinnen kosteloos kansen om onderwijs te
volgen.
De deelnemers
Dit jaar worden achthonderdvier deelnemers geregistreerd. Verreweg het grootste
deel van hen komt uit India zelf, maar ook de rest van de wereld is ruimschoots
aanwezig. Naast deelnemers uit vrijwel alle EU-landen treffen we onder andere
mensen uit Rusland, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Oekraïne,
Mexico, Argentinië, Israël, USA, Sri Lanka en Indonesië. Wat een feest om al die
nationaliteiten zo broederlijk bijeen te zien! Nederland is met een grote delegatie
van tien leden aanwezig; blijkbaar zijn we een reislustig volkje dat zich thuis voelt
in Adyar.
De Zeeuwse delegatie is geïnspireerd teruggekeerd naar de polder. De positieve
atmosfeer in Adyar heeft ons nog eens extra doen beseffen hoezeer theosofie
een verbindende factor is. Natuurlijk moet je niet met een opgeheven Nederlands
vingertje naar India afreizen. De positie van vrouwen, de behandeling van dieren,
de hiërarchie in de samenleving, de tafelmanieren, het gedrag in het verkeer, het
voeren van de huishouding … allemaal zaken die de Indiërs anders aanpakken dan
wij: dat is een feit. Als je een andere levenswijze kunt respecteren en de ander in
zijn waarde kunt laten, is een bezoek aan de Internationale Conventie in Adyar een
leerzaam feest. Tot volgend jaar!

Foto’s van de
conventie
in Adyar

Verslag door (van links naar rechts op de foto)
Saskia Campert (secretaris)
Corrie Polderman (voorzitter Centrum Zeeland)
Roger Van de Voorde (penningmeester)
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Bestuurstafel

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – maart 2019

Vooraankondiging programma’s over de derde doelstelling,
latente vermogens in de mens
In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021
zullen het ITC en de TVN vooral aandacht
vragen voor de latente vermogens in de mens.
De derde doelstelling van de TS wordt dus de
komende twee jaren het thema. Dat begint
met de najaarsdag van 9 november 2019,
maar krijgt op 1 en 2 juni 2019 al een opmaat
door het bezoek van de Amerikaanse theosoof
Kurt Leland. Inmiddels is hierover informatie
gezonden naar leden en belangstellenden,
ook via de websites.
Een toelichting: Steeds meer mensen
hebben tegenwoordig uitzonderlijke en
transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men
deze omschrijven als grensoverschrijdende
ervaringen, dat wil zeggen dat zij de normale
grenzen van ruimte en tijd overschrijden
waarin ons bewustzijn werkzaam is. Thema’s
die op de voor- en najaarsdagen en in twee zomerseminars in 2020 en
2021 aan de orde zullen komen zijn: Rituelen en genezing, Religieuze en
mystieke ervaringen, Werken met energieën, Tussen dood en geboorte, De
bovennatuurlijke aard, Nieuwe vormen van spiritualiteit.
Dat we juist nu aandacht vragen voor het derde doeleinde heeft te maken
met het feit dat in de maatschappij onder wetenschappers en onder spirituele
zoekers veel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de occulte
dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel
tempo treedt er steeds meer aan het licht. Dat het derde doeleinde aan de
Theosophical Society is gegeven geeft ons de plicht om de samenleving niet
slechts met het eerste en tweede doeleinde te dienen (zie ook het artikel van
Clarisa Elósegui in dit nummer). Uiteraard zal deze materie op een nuchtere en
ethisch verantwoorde manier benaderd worden, zonder sensatie en overdrijving,
op het stevige fundament van theosofie.

Resolutie 2019 van de TS
In Australië en Amerika zien we dat in sommige van onze loges geen theosofie
meer aan het publiek wordt gepresenteerd, maar dat de lokalen verhuurd worden
aan heel diverse esoterische en New Age sprekers en organisaties. Lezingen
zijn dan wel eens regelrechte propaganda voor weer een nieuwe goeroe, of
voor (dure) workshops en cursussen die veraf staan van de eeuwige wijsheid
en niet gefundeerd zijn in betrouwbare kennis, maar eerder ontsproten lijken te
zijn aan een rijke fantasie, met alle misleiding die daarvan het gevolg kan zijn.
Dat alles heeft de General Council (bestaande uit onder andere de voorzitters
van alle landelijke afdelingen die één keer per jaar in Adyar, en één keer per
jaar in Naarden, bij elkaar komt) doen besluiten om de volgende resolutie aan
te nemen op de vergadering in Adyar van 6 januari 2019:
Vrijheid en verantwoordelijkheid van loges en landelijke afdelingen
De vrijheid van loges en landelijke afdelingen wordt gedefinieerd door de
speelruimte van de doelstellingen van de Theosophical Society, alsook haar
essentiële mandaat om theosofie bekend te maken aan de wereld als een
levende, praktische wijsheid die het menselijk bewustzijn kan optillen naar de
verwerkelijking van de eenheid van het leven. Daarom, hoewel de TS geen
officiële geloofsbelijdenis heeft en de vrijheid van denken hooghoudt waarbij
het acceptabel is dat sprekers van buitenaf uitgenodigd kunnen worden die
kunnen bijdragen aan het onderzoeken van de eeuwige wijsheid, is het niet
passend als ons platform zou worden gebruikt door zulke sprekers om actief
andere organisaties of geloofssystemen te promoten. Elke Loge en elke
Landelijke Afdeling heeft van de International President een ‘charter’ gekregen
om de Theosophical Society in haar regio te vertegenwoordigen. Haar werk
en programma dienen het karakter, de altruïstische ethiek en geest van de
Theosophical Society te weerspiegelen.
Seminar met Martin Leiderman
Op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden
zal van 21 juni tot en met 25 juni 2019 Martin Leiderman een
Engelstalig seminar verzorgen over De Stem van de Stilte,
getiteld The Voice of the Silence - An Insight into the Mystery and
Purpose of our life. In een artikel in deze Theosofia licht Martin
zijn unieke benadering van de studie toe.

Wim Leys, voorzitter TVN
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Adressen Theosofische Vereniging

The Theosophical Society (Adyar)

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek
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):

Adressen België:
Brussel (l,b):
Antwerpen (l):
Antwerpen
Witte Lotus (l):

Antwerpen
Open Paradigma (l):
Gent
Tak Vrede (l):
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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
Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Lezingen: Fromentinstraat 1, B-2050 Antwerpen
Studie: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
E-mail: info@logewittelotus.be - Website: logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
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
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Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur
Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter)
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
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

The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York
opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.
Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.
The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen
dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag),
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,
dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten
van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden,
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid.
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen.
Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn
van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname.
Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid.
Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen
ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord.
Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.
Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.
Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde
heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug,
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,
en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen
betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.
Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,
naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.
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Theosofische Vereniging in Nederland

Foto: Adyar: deelnemers met Nederlandstalige achtergrond.

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van
een zich steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijken
van tijdloze wijsheid, spirituele zelf-transformatie en
de eenheid van alle leven.
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.
Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2019/maart
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