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In dit nummer:

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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Compiled by Lina Psaltis
Dynamics of the Psychic World
Comments by H.P. Blavatsky
The Theosophical Publishing House, Adyar,
132 bladzijden, gebonden, paperback, second reprint 2006
ISBN: 817059121X - paperback - Prijs € 7,00
ISBN: 8170594863 - gebonden - Prijs € 9,00
Psychische verschijnselen, magie, hypnose, spiritualisme, andere gebieden van
waarneming, dromen en spirituele ontwikkeling - dit zijn enkele van de onderwerpen
die in deze verzameling van fragmenten worden besproken. Deze onderwerpen
wekken tegenwoordig veel belangstelling. Blavatsky’s opmerkingen onthullen niet
alleen iets van haar diepgaande kennis en wijsheid, maar zijn ook fascinerend,
informatief en relevant. Ze bevatten waardevolle adviezen aan diegenen die zich
in psychische rijken willen verdiepen zonder zich bewust te zijn van hun gevaren
en valkuilen.

Annie Besant
Occultism, Semi-Occultism and Pseudo-Occultism
The Theosophical Publishing House, Adyar,
36 bladzijden, softcover, 2005
ISBN: 8170592232 - Prijs € 2,25
Pseudo-occultisme is slechts de beoefening van magie en de zogenaamde occulte
kunsten – het kan juist een obstakel zijn op weg naar de waarheid. Semi-occultisme is de
intellectuele kennis van de spirituele werkelijkheid – dit kan een trede zijn op weg naar de
waarheid. Het ware occultisme is de studie en ontwikkeling van je eigen goddelijke geest,
werkend in het universum. Het maakt waarneming voorbij de vormenwereld in de hogere
en innerlijke werkelijkheid mogelijk, en voltrekt zich slechts dan als we onze negativiteit en
zelfzucht overwinnen.

Laurence J. Bendit and Phoebe D. Bendit
Our Psychic Sense
A Clairvoyant and a Psychiatrist Explain How It Develops
Quest Books, U.S.A.
225 bladzijden, softcover, second reprint 2006
derde druk 1984 - ISBN: 0835600343 - Prijs € 8,50
vierde druk 2013 - ISBN: 0835600347 - Prijs € 17,00
Als we ooit kennis willen krijgen van de ‘hele mens’, moeten we leren zijn diepere
onzichtbare aard te begrijpen. Dit boek, geschreven door een Jungiaanse psychiater
en zijn helderziende vrouw, helpt ons om precies dat te doen. Door hun talenten te
combineren, bieden de Bendits ons een uniek en boeiend overzicht van de latente
krachten van de mens.
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Spiritualiteit
ontmaterialiseren
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van
The Theosophical Society (Adyar).
Dit artikel verscheen in The Theosophist
onder de titel Dematerializing Spirituality.

In veel tradities wordt gezegd dat we, als we kunnen horen en onze ogen open zijn,
wijsheid kunnen leren van een bloem, of zelfs van een steen. Het gaat allemaal om wat
wij waardevol vinden in ons eigen bewustzijn. In de vroege stadia van onze innerlijke
groei zoeken we informatie, beschrijvingen van het innerlijke leven en woorden voor
de verschillende dingen die we bij onze studie tegenkomen. Misschien gaan we dan
verder en beginnen naar meer te zoeken. Vaak zoeken we vooral naar wat wij ‘kennis’
noemen. We zijn getraind te denken dat op een of andere manier kennis macht is.
Alles wat we zien lijkt erop te wijzen dat daar waarheid in schuilt, zeker op een bepaald
niveau. Maar als we beginnen te spreken over theosofie, richten we onze blik op een
andere hoogte.
Hoewel het woord ‘kennis’ op veel verschillende manieren gebruikt wordt, hebben
we het, als we over theosofie spreken, over wijsheid. Maar wij vinden het moeilijk om
onderscheid te maken tussen kennis enerzijds en wijsheid anderzijds. Wijsheid kan
worden omschreven als het waarnemen van wat werkelijk is. Kennis is van een veel
lagere orde, van mentale aard. Dus als we wijsheid zoeken, treedt er noodzakelijkerwijs
een verschuiving in de manier waarop wij ons bewustzijn gebruiken.
Open staan voor wijsheid is altijd belangrijk geweest, maar misschien is het nu een
speciaal moment. H. P. Blavatsky (HPB) legde er vaak de nadruk op dat de leringen
die zij bracht, die wij kennen als theosofie, bestemd waren voor een tijd na haar leven.
Ze zei dat ze niet begrepen zouden kunnen worden voordat een nieuwe eeuw voorbij
zou zijn. Ze was zich ervan bewust dat haar werk het denkvermogen van de wereld
moest voorbereiden.
HPB liet ook geen misverstand bestaan over het feit dat deze leringen niet van haarzelf kwamen, maar dat ze aan haar werden doorgegeven. In De Geheime Leer zegt
ze dat ze een boeket bloemen aanbiedt en dat het enige wat van haarzelf komt het
touwtje is dat hen samenbindt, door en dat de leringen via haar door haar Leraren
werden gegeven. Ook benadrukte ze dat we, net als bij ieder boek dat we lezen, in
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deze leringen het bewustzijn van de auteur kunnen ontdekken als wij goed opletten.
Over De Geheime Leer en haar andere werken zei ze dat ze zelfs niet eens de auteur
was, maar de secretaris of amanuensis voor een hoger bewustzijn.
We leven in een woelige tijd. Overal zijn dingen die lang gezien werden als tot de
normale cultuur behorend nu aan het veranderen. Nog niet zo lang geleden werd
alles waar we over na moesten denken bepaald door de specifieke cultuur en plaats
waar we leefden. Onze religie werd bepaald bij onze geboorte. De manier waarop we
ons kleedden, de manier waarop mannen, vrouwen en families met elkaar omgingen,
de economie van het gebied, alles werd van generatie op generatie doorgegeven
en veranderde maar langzaam. Tegenwoordig vallen overal waar we kijken deze
gewoonten uit elkaar. Er kruipt een zekere globale cultuur naar binnen die gevolgen
heeft over de hele wereld.
Eén van de dingen die we zo snel zien veranderen is iets waaraan velen van ons geen
aandacht hebben besteed. We nemen aan dat de Meesters en Grote Wezens zekere
veranderingen konden voorzien, hoewel daar in onze vroege literatuur niet over
gesproken wordt. Iets wat enorme gevolgen heeft in de hele wereld is dat voor het
eerst in de menselijke geschiedenis het grootste deel van de mensheid ver verwijderd
leeft van de natuur, geconcentreerd in stedelijke centra: meer dan de helft van de
wereldbevolking leeft in een verstedelijkte omgeving.
Het verwijderd zijn van de normale kringlopen in de natuur heeft gevolgen. Vaak
vraagt men wat de grootste uitvinding in de geschiedenis is. Sommigen zeggen de
computer, maar anderen wijzen op de uitvinding van de gloeilamp omdat die een
enorm effect gehad heeft op de menselijke samenleving. De gloeilamp maakte een
volledige omdraaiing mogelijk van de natuurlijke cycli die daarvoor in de menselijke
beschaving hadden bestaan. Tegenwoordig bepalen menselijke werkschema’s onze
dagelijkse levenscycli. Wat er in deze tijd nodig is, meer dan in iedere andere tijd in
onze geschiedenis, is niet zozeer een terugkeer naar wijsheid, maar juist een nieuwe
opening naar wijsheid.
In de Derde Fundamentele Grondstelling van De Geheime Leer spreekt HPB over één
van de grote cycli die de Tijdloze Wijsheid aanduidt: de noodzakelijke pelgrimstocht
van de ziel. Het neerwaarts gerichte aspect van deze cyclus, de reis van de ziel
door incarnatie in materie, wordt uitgebeeld in het verhaal van de Verloren Zoon,
Het Lied van de Parel en andere wijsheidsverhalen: incarnatie, vergeten, en dan het
allerbelangrijkste moment van ontwaken, van herinneren. Nu overwegen we: ‘Wat
volgt?’
Veel van waar theosofische leringen over spreken gaat over een proces dat we
doormaken. Soms wordt, vaak nogal losjes, de uitdrukking regeneratie van de mens
gebruikt, of anders transformatie. Gewoonlijk denken we dat dit een geleidelijk,
voorspelbaar proces is. Als we het vanuit studie, meditatie en dienstbaarheid
benaderen, denken we in bewoordingen van geleidelijke toename. Het schijnt dat dit
idee onjuist is. We hebben de neiging het te associëren met de cycli van de natuur;
daarvan denken we ook dat die geleidelijk verlopen, maar ook dit schijnt onjuist te zijn.
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In de kwantumfysica is er de bekende waarneming van het gedrag van een elektron
dat rond de kern van een atoom cirkelt. De term die normaal wordt gebruikt voor
de verandering van de baan van een elektron van het ene niveau naar het andere
is ‘kwantumsprong’. Alleen al een beperkte blik op kwantumfysica toont dat er vele
dingen niet verlopen in overeenstemming met onze ideeën over hoe de wereld werkt.
Wij begrijpen dit niet en het botst met onze opvattingen over hoe de wereld functioneert.
Deze kwantumsprong is één van die dingen die ons erg vreemd voorkomt.
De manier waarop een elektron functioneert is: als er een zekere hoeveelheid energie
in gestraald wordt, verspringt het naar een andere baan. Dat gaat niet geleidelijk, via
de tussenliggende ruimte tussen twee banen, maar direct, volledig van het ene niveau
naar het andere, zonder dit tussengebied te passeren. Het ene moment is het op zijn
plaats, het volgende moment compleet ergens anders. Vanuit ons gezichtspunt is dat
vreemd.
Zelfs een groot man, een genie als
Albert Einstein, begreep het niet
volledig. Toen hij geconfronteerd werd
met zulke duidelijke en herhaalde
waarnemingen als deze kwantumsprong
weigerde hij de bevestiging van de
kwantumfysica te accepteren. Uit
een debat met Niels Bohr, één van
de grondleggers van kwantumfysica,
komt het welbekende citaat van
Einstein: God dobbelt niet met het
universum. Het idee is dat het universum niet een soort toevalsgebeurtenis is. Het
minder bekende antwoord van Niels Bohr aan Einstein was: Wie is doctor Einstein om
God te vertellen wat hij moet doen?
Transformatie lijkt meer op een kwantumsprong. Een ander voorbeeld dat we beter
kennen, is de rups die in een vlinder verandert. We zien dit vaak als hét voorbeeld
van een ingrijpende transformatie, maar hoe gebeurt dit? Vanaf onze kindertijd wordt
ons verteld dat de rups zich inspint in een cocon, verandert en eruit komt als een
mooie vlinder. Heeft iemand van ons ooit een cocon open gemaakt? Toen ik jong was
probeerde ik uit te vinden wat het mysterie was. Wat ik vond was merkwaardig en
volkomen tegengesteld aan wat ik verwachtte. Ik dacht dat ik in de geopende cocon
de rups zou zien; geleidelijk zouden er vleugels komen, de poten zouden veranderen,
hij zou antennes krijgen en een felle kleur. Ik verwachtte een proces van geleidelijke
ontwikkeling te zien, maar dat was absoluut niet wat ik vond.
Toen ik de cocon openmaakte zag ik rups noch vlinder, het zag eruit als een pudding,
een ondefinieerbare gelei, iets zonder lichaam, zonder vorm, zonder vleugels, alleen
een massa dikke vloeistof. Dit transformatieproces brengt het volledig uiteenvallen
van de vorige vorm met zich mee, om daarna samen te komen in een hogere vorm.
Dit is niet de gewone manier om naar dit onderwerp kijken, maar als we het over
wijsheid hebben, is dit een geschiktere koers voor ons om te volgen.
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Vanuit theosofisch gezichtspunt zijn we ons allemaal bewust van buddhi en manas.
Manas is het denken dat zowel op een hoger als op een meer concreet niveau
functioneert, en buddhi is het gebied van intuïtie waar we eenheid, één-zijn begrijpen.
Bijvoorbeeld: tijdens onze normale manier van functioneren schijnt buddhi altijd, net
als de zon. Als we het de gelegenheid geven, kan het op het scherm van ons denken
schijnen. Het probleem is natuurlijk dat ons denken altijd verstoord is en constant in
beweging. Daardoor wordt het licht dat altijd schijnt maar heel zelden op ons niveau
waargenomen.
In alle spirituele tradities bestaan diepzinnige verhalen die proberen iets van deze
diepere aard duidelijk te maken. Alle grote leraren die op aarde zijn verschenen,
hebben ervoor gekozen hun boodschap van transformatie over te brengen door
middel van verhalen. Op ons niveau noemen we deze verhalen geschriften. Dus
we noemen al deze verhalenboeken, zoals de Gita, Koran, Bijbel, Mahabharatha,
Ramayana geschriften. De grote leraren waren groot, omdat zij er zich zeer bewust
van waren met wie zij probeerden te communiceren – met ons.
De legende zegt dat toen de Boeddha zijn verlichtingservaring had, hij heel snel
zag dat dit niet kon worden overgebracht aan mensen zoals wij. Dus besloot hij dat
hij het niet eens ging proberen. Gelukkig veranderde hij van mening en gedurende
de rest van zijn leven bestond de manier waarop hij onderwees veelal uit symbolen
en verhalen die onze verbeelding konden prikkelen, omdat hij wist dat alleen door
verbeelding iets tot stand kan komen.
Vele spirituele tradities spreken over het goddelijke denkvermogen dat het universum
doet ontstaan: het verbeeldt zich een wereld en de wereld komt tot stand. Ons probleem
is dat wij die verhalen tot materiële dingen proberen te maken, tot geschiedenis die
werkelijk is gebeurd, tot iets wat aangetoond en bewezen kan worden. Door dat te
doen verwijderen we onszelf van de kracht van de wereld der verbeelding.
H.P. Blavatsky en de traditie die zij vertegenwoordigt doen alle moeite om deze
tendens van ons denken om zaken te materialiseren te ontmoedigen wanneer we
ons bezighouden met spirituele zaken. Zij en haar leraren gebruikten materiële
symbolen om te proberen ons beelden te geven die ons naar dat volgende niveau
zouden kunnen brengen. De allereerste stanza in de Stanza’s van Dzyan, waarop
De Geheime Leer gebaseerd is, leest als de verhalen die onze moeder of vader ons
vertelde voordat we ’s avonds in slaap vielen: De eeuwige ouder gewikkeld in haar
altijd onzichtbare kleden had wederom gedurende zeven eeuwigheden gesluimerd.

HPB gebruikte ook uitdrukkingen als zij sprak over het Absolute, iets waarover in
werkelijkheid niets kan worden gezegd. Ze wilde erop wijzen dat we niet spreken over
de kwaliteit van zijn, maar beschreef het meer als Zijnheid (Be-ness). Op een bepaalde
manier kan het lijken alsof dit een onderscheid is zonder werkelijk verschil, maar
Zijnheid drukt het idee uit dat dit niet in materie gevat kan worden. Deze begrippen
kunnen geen wijsheid bevatten. Er wordt dus altijd geprobeerd te voorkomen dat we
ons aan iets vastklampen.
Blavatsky spreekt ook over de Wortel die, net als de wortel van een plant, niet zichtbaar is. De spirituele tradities van de hele wereld komen voort uit deze ene Wortel:
één in Iran, één in India, één in Egypte, één in Griekenland enzovoort, ogenschijnlijk
afzonderlijke planten, maar alle afkomstig uit dezelfde Wortel. HPB probeert over te
brengen dat wat wij zien de vele verschijningen zijn, en dat we ons niet bewust zijn
van die gemeenschappelijke Wortel. Ze gaat zelfs verder, omdat ‘wortel’ iets is waar
we over kunnen denken en wat we heel gemakkelijk kunnen materialiseren. Als ze
het dus heeft over de bron van alles, spreekt ze over de Wortelloze Wortel. Op een
bepaalde manier is ze onaardig voor ons denken. Hoewel zij dit erkende, hebben
vanaf het begin theosofen geprobeerd haar leringen te materialiseren en hebben die
door deze pogingen kleiner gemaakt. Die hebben de essentie niet begrepen.
Eén van de grote occulte verhalen over deze transformatie, van het moment van
ontwaken tot het moment van verlichting, is het verhaal van Plato’s grot: bijzonder
door de occulte betekenis. Het verhaal begint in de duisternis van een schaduwwereld
van normale materiële misvattingen; gaat voort door de stadia van verlichting en de
invloed daarvan op het bewustzijn, en eindigt met de noodzaak van zelfopofferende
dienstbaarheid.
Het is een verhaal dat een proces beschrijft van verheffing, van het ontmoeten van
wat beschreven kan worden als ons buddhisch bewustzijn. Het is het verhaal van
onze ontplooiing en van de vele lichtbrengers die in de wereld kwamen: Giordano
Bruno, Jezus, Ramana Maharshi, Apollonius van Tyana en talloze anderen.

Wat is een eeuwige ouder? Wat is een onzichtbaar kleed? Hoe lang is zeven eeuwigheden? Het gaat ons denkvermogen te boven. Helemaal aan het begin al wordt ons
gevraagd om verder te reiken, deze symbolen te gebruiken om naar een ander niveau
te komen. Hopelijk kan dit het denken tot rust brengen in de aanwezigheid van iets
wat het niet kan vatten.
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Het mooie van bezig zijn met theosofie is dat zij niet alleen ideeën beschrijft, maar
juist hoe die in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Voor mensen zoals wij
is oefening nodig, zelfs voor hen die verlicht zijn. Jezus ging door met zijn beoefening
van gebed en meditatie; Tsong-kha-pa, verlicht en wel, bleef zijn behoefte aan
oefening aanpassen. Het belang van deze beoefening is dat dit bewustzijn uitdrukking
moet vinden in ons als individu en vervolgens in de omgeving waarin wij functioneren.
Er wacht een verhaal, een taak, om unieke uitdrukking te vinden door ieder van ons.
Het enige dat deze verschijning in de wereld belemmert, bestaat uit de hindernissen
die wij opwerpen. Het belang van oefenen is niet om iets nieuws te vinden of toe te
voegen aan onszelf, maar om de obstakels voor het schijnen van het buddhisch licht,
dat altijd overal aanwezig is, te verwijderen.
Alleen wanneer helderheid gepaard gaat aan diepe betrokkenheid voor het heil van
alle wezens, is de zoektocht echt begonnen. Uitvinden wat spiritueel is, is op zichzelf
al het leiden van een spiritueel leven, want de grote waarheden van het leven zijn
geen uiterlijke feiten, maar dimensies van bewustzijn.
(Radha Burnier, No Other Path to Go)
Uit: The Theosophist Vol. 140.3, december 2018
Vertaling Marianne Plokker

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd
In januari 2017 is de heer G.J.J.A. Delfgaauw uit Aalsmeer overgegaan.
Hij was 94 jaar en lid sinds 1995.
In april 2019 is de heer J.D. Hellingman uit Purmerend overgegaan.
Hij was 68 jaar en lid sinds 2011.
Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.
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Het mysterie van Bethlehem
Daniël van Egmond
Daniël van Egmond (1947-2018) studeerde
cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen en promoveerde in 1993 op een
proefschrift over het voortbestaan na de dood.
Hij gaf meer dan twintig jaar lezingen en
meditatiecursussen.
Hij gaf deze “kerst-lezing” in december 2017, op het
Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.
Foto copyright: Hapé Smeele

Mysterie, wijsheid en kennis
Het is belangrijk om te beginnen met een onderscheid te maken tussen mysterie en
probleem. Een mysterie is iets dat almaar dieper wordt naarmate je je er meer mee
bezig houdt. Met andere woorden: een mysterie heeft geen oplossing. Een mysterie
opent zich, een mysterie raakt ons hart en een mysterie geeft, als het goed is, meer
en meer wijsheid. Maar wijsheid is iets heel anders dan kennis. Als je bij een probleem
nauwkeurig filosofisch of logisch nadenkt dan leidt dat, als het goed is, uiteindelijk tot
een oplossing. Filosoof betekende oorspronkelijk liefhebber van wijsheid, maar je zou
het ook kunnen vertalen met: die door de wijsheid bemind wordt. Wijsheid en mysterie
hebben te maken met het hart, met het openen voor de diepte beneden, de hoogte
boven en voor alle werelden waarin wij leven maar waarvan we ons vaak niet bewust
zijn. Mysterie en wijsheid zijn heel belangrijk voor het leven, maar zijn in deze wereld
erg onder druk komen te staan.
Symbolische en logische werkelijkheid
Mysterie heeft ook te maken met theosofie, de naam die bij dit Internationaal
Theosofisch Centrum hoort. Theosofie betekent wijsheid aangaande het Goddelijke.
Daartegenover staat theologie, kennis van het Goddelijke. Theologen doordenken op
een logische en wetenschappelijk verantwoorde wijze religieuze zaken. Theosofie
houdt zich bezig met een mysterie. Dat hangt samen met symboliek, met de
symbolische werkelijkheid. Wetenschap houdt zich bezig met conceptuele kennis.
Tegenwoordig betekent dat vaak kennis die gebaseerd is op zintuiglijke ervaringen en
die wetenschappelijk toetsbaar is. Hier is dus sprake van een belangrijk onderscheid.
Logisch denken overheerst bijna alles wat wij doen. Symbolisch denken en ervaring
dringen nauwelijks meer door tot onze dagelijkse werkelijkheid. Dat is vrij ernstig,
want ons hart – onze ziel – leeft van symbolen, leeft in de symbolische werkelijkheid
en kan alleen maar groeien, tot ontwikkeling komen, wanneer het gevoed wordt door
symbolen. Wanneer het uitsluitend gevoed wordt door logische kennis kan het niet tot
leven komen. De ziel, voor zover die aanwezig is, kan dan alleen nog maar verdorren.
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De geboorte van Jezus: een symbolisch verhaal
Bij het begin van onze jaartelling, waar het mysterie van Bethlehem bij hoort, leefden
de mensen veel meer vanuit een symbolische werkelijkheid. Hun logisch denken was
minder sterk ontwikkeld dan nu. Voor die tijd waren de geboorteverhalen van Jezus
helder door de symboliek: men begreep het, men kon het ervaren. Maar dat verhaal
werd door theologen, meestal vanuit het Griekse filosofische denken, onderzocht
en logisch gemaakt. Vanuit een wetenschappelijk standpunt is men op zoek gegaan
naar de historie van Jezus en tot de ontdekking gekomen dat die geboorteverhalen
helemaal niet kunnen kloppen. Dat betekent meestal ook dat men dan die verhalen
als mooi en fantastisch naast zich neerlegt en zich niet bezighoudt met de diepere
betekenissen ervan.
Het Ene drukt zich uit in de Grote Moeder
Hetzelfde probleem tussen mysterie – theosofie - en theologie zien we ten aanzien
van het Goddelijke. Bij een vergelijkende studie van alle godsdiensten - één van de
doeleinden van de Theosofische Vereniging – blijkt dat in de meeste religies een
principieel onderscheid wordt gemaakt tussen het Goddelijke (het Ene dat onkenbaar
is en alles overstijgt) en de vele goden. Mythen die vol zijn van symbolen en
uitdrukking geven aan dat goddelijke mysterie laten zien dat dat Ene zich uitdrukt in
de Grote Moeder, in de wijsheid. In die Moeder wordt dat Ene op oneindig veel wijzen
weerspiegeld als individuele goden.
Engelen zijn verbonden met de volkeren
Het christendom spreekt nooit over goden maar over engelen of aartsengelen; dat is
slechts een semantisch onderscheid. Symbolisch, in bijvoorbeeld de Babylonische
traditie, kwamen uit het Ene via de Grote Moeder zeventig zonen voort, zeventig grote
aartsengelen. Zeventig is een symbolisch getal. Elk van die zeventig aartsengelen,
zonen van de Allerhoogste, de Ene Godheid, is verbonden met één van de zeventig
volkeren van de wereld. Ook hier is zeventig dus symbolisch. Het is hun taak om
hun volk te verbinden met de Ene, zodat die zeventig volkeren altijd in contact staan
met de hemelen. Daardoor kunnen die volkeren en het land waarin zij leven tot bloei
komen, want volgens het symbolische denken moet alles wat op aarde plaatsvindt
een afspiegeling zijn van de hemelse werkelijkheid. Waar de middelaarsrol van zo’n
zoon van God, zo’n aartsengel, niet langer bestaat, of zich niet meer kan uitdrukken in
een volk of in de wereld, raakt die wereld helemaal los van de hemelse patronen. Dat
betekent een toenemende chaos. Zo is in de meeste scheppingsverhalen verteld dat
er ‘in den beginne’ aan de ene kant het Ene is, en aan de andere kant de chaos. Als
het Ene zich uitdrukt in de Grote Moeder, in die zeventig aartsengelen, die zeventig
goden, dan wordt die chaos langzaam maar zeker gestructureerd, tot orde gebracht.
Daardoor ontstaat er niet alleen biologisch en fysiek orde, maar ook in het land, in de
gemeenschap. Er ontstaan dan structuren die die hemelse structuur weerspiegelen,
waardoor dat land kan groeien en bloeien en in redelijke harmonie kan blijven bestaan.
Het blijft altijd een redelijke harmonie, want de aardse omstandigheden zijn van dien
aard dat die orde altijd weer bedreigd kan worden.
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De sacrale koning wordt ingewijd en getransformeerd tot een engel
In bijna alle religies bestaat de gestalte van de sacrale koning. Een sacrale koning
is koning én hogepriester. De koning zorgt voor de orde, vertegenwoordigt de
gestrengheid. Vanuit zijn (hoge-) priesterlijke functie zorgt hij voor de verbinding met
de hemelen, dus voor de liefde of genade-kant. Die beide functies van gestrengheid
– symbolisch de linkerhand – en van liefde, of genade – de rechterhand – komen
samen in die koning. Egypte, de farao’s, en de oude Joodse traditie kennen die
sacrale koningen. Maar zo’n koning is een gewoon mens. Om een sacrale koning
te worden moet hij ingewijd worden, zodat hij die functie van hogepriester en
koning kan vervullen. Die inwijding heeft als doel dat deze mens, zoon des mensen,
getransformeerd wordt tot een engel. Pas als de koning die inwijding heeft ondergaan
kan hij middelaar zijn, want alleen engelen zijn middelaars. Zo’n sacrale koning, die
dus koning en hogepriester is, is zowel God als mens. Mens, omdat hij als een mens
geboren is, en God in de zin van een engel. Zonen van de Allerhoogste zijn goden.
Inwijding in de tempel als zoon van God
Die inwijding vond plaats in het verborgene, bijvoorbeeld in een tempel in het oude
Jeruzalem en in sommige piramiden bij de farao’s. Daar voltrok die inwijding zich in
het Heilige der Heiligen, alleen toegankelijk voor die hogepriester of ten behoeve
van die inwijding. In dat Heilige der Heiligen stond de zetel, uitdrukking van de Grote
Moeder, de wijsheid. Links en rechts van die zetel stonden in de tempel in Jeruzalem
twee cherubs, afbeeldingen van grote engelen. Die vertegenwoordigen aan de ene
kant de gestrengheid, de koningsfunctie, en aan de andere kant liefde-genade, de
functie van de hogepriester. De menselijke zoon moest plaats nemen op de troon. Na
een hele ceremonie werd deze mensenzoon gezalfd, uitdrukking van de wijsheid, de
grote Moeder, ook wel gesymboliseerd als hemelse dauw. Op het moment van zalving
werd die mens getransformeerd tot engel. In de mythische verhalen zegt men dan
dat die mens op dat moment geboren werd als zoon van God, dus als engel. Zittend
op de troon van wijsheid, werd hij geboren uit de Grote Moeder. Uiteindelijk kwam
hij naar voren uit het Heilige der Heiligen, als aardse verbinding met de hemelsfeer.
Hij verscheen door de sluier, het voorhangsel dat het Heilige der Heiligen afsloot van
de andere plaatsen van de tempel, als zoon van God, als grote engel, als middelaar
tussen hemel en aarde. Het hing van deze koning, deze hogepriester, af of voortdurend
de band tussen hemel en aarde bleef bestaan. Zolang de koning bleef luisteren naar
het Goddelijke, zolang hij zoon van God bleef en rechtvaardig was – zijn linkerhand –
ontvankelijk voor de Goddelijke genade – zijn rechterhand – kon hij middelaar blijven
tussen hemel en aarde.
De zoon van de Allerhoogste en de zoon van God, de aartsengel
De Allerhoogste, de onkenbare God heeft dus zonen, de grote engelen, de
aartsengelen. Elke engel heerst of is middelaar tussen de Allerhoogste en een
bepaald land. De koning, de sacrale koning, is eveneens zoon van die engel die
bij het land behoort. Hij is dus zoon van God, de Heilige, de aartsengel, terwijl die
aartsengel op zijn beurt de zoon van de Allerhoogste is. Zo zijn er dus twee zonen. We
hebben de zoon van de Allerhoogste, de aartsengel, en de zoon van God, de zoon
van de aartsengel, de sacrale koning. Dat mysterie, die symboliek, vinden we in heel
veel tradities terug.
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Als de middelaarsfunctie vervalt blijft chaos over
Vaak liet die koning zich na verloop van tijd meer beheersen door zijn linkerhand,
door macht en politieke overwegingen. Hij was dan veel minder in staat om zijn
hogepriesterlijke functie naar behoren te vervullen. De consequentie daarvan was
dat het land in verval kwam en op den duur zo’n koning zelfs beschouwd werd als
een dictator. Uiteindelijk verdween het mysterie van het sacrale koningschap. In de
plaats daarvan kwamen andere heersers, wellicht koningen, die geen hogepriesters
meer waren, of hogepriesters die geen koningen meer waren. Dit gebeurde in het
oude Egypte en in het jodendom. In de periode van het mysterie van Bethlehem werd
koning Herodes daar neergezet door de Romeinen, geen hogepriester, los van de
traditie van hogepriesters. Koning en hogepriester heersen gewoonlijk over het land,
maar nu was dat dus niet het geval. Dan drijven hemel en aarde uit elkaar en blijft
alleen chaos over. Dit proces van verval vinden we in alle culturen.

de Ene is en alle andere goden afgoden zijn. Monotheïsme heeft allerlei politieke
consequenties, maar heeft eveneens tot gevolg dat God voor mensen steeds verder
van de aarde verwijderd raakt, en dat het goddelijke zo transcendent wordt dat het
onduidelijk wordt waar God in de wereld nog aanwezig is. Uiteindelijk wordt God een
abstractie, een iets, en gelooft niemand nog dat er zoiets bestaat. Dit is het grote drama
van het monotheïsme, ontstaan door logische denkfouten, door de onmogelijkheid
om het mysterie van het Ene en menigvuldige te begrijpen. Behalve de naam Elohim
dat een meervoud is, wordt de goddelijke tegenwoordigheid in het Hebreeuws Panim
genoemd. Dat is ook een meervoudsvorm die ‘aanwezigheid’ ofwel ‘gezicht’ of ‘gelaat’
betekent. Opnieuw zie je in het monotheïstische Hebreeuws nog het meervoudige
terug. Het Ene en het vele vinden we dus overal. En opnieuw: de zoon van God is de
zoon van de aartsengel, of één van de aartsengelen moet je eigenlijk zeggen. God
betekent tenslotte Elohim, en Elohim zelf is zoon van de Allerhoogste.

Democratisering van de middelaarsfunctie
In de meeste religies wordt de middelaarsfunctie anders ingevuld. Je zou kunnen
zeggen dat er een democratisering plaatsvindt. In plaats van één sacrale koning
komen er meerdere mensen, mannen en vrouwen, die die middelaarsfunctie
vervullen. Zij maken een soort inwijdingsweg door waardoor zij uiteindelijk tot engel
worden getransformeerd en zo in staat zijn om zowel open te zijn naar de hemelen
toe als naar de aarde, en naar de vier richtingen die bij deze horizontale wereld
horen. In de meeste tradities ontstaat zo een mystieke traditie, een scholingsweg,
waardoor mannen en vrouwen, als zij zich voldoende inspannen en bereid zijn hun
leven te geven, langzaam maar zeker omgevormd worden tot bruggen tussen hemel
en aarde. De traditie vertelt vaak dat er een minimaal aantal van dat soort bruggen
tussen hemel en aarde moet zijn wil de wereld kunnen overleven, wil er toch nog
voortdurend hoop voorhanden zijn voor de mensheid.

Het mysterie van Bethlehem volgens Lucas en Mattheus
Dit is de achtergrond van de verhalen over de geboorte van Jezus, wiens naam
‘verlosser’ betekent. We kennen twee geboorteverhalen, één in Mattheus en één in
Lucas. In Lucas vinden we het verhaal van de herders en de engelen die vertellen
dat in een stal in Bethlehem de Verlosser is geboren, een middelaar tussen hemel en
aarde. Het mysterie van de geboorte vindt niet meer plaats in de tempel maar in een
grot, of in een stal, want binnen de oorspronkelijke tempel is geen plaats meer voor
dit mysterie. Mattheus vertelt over de drie koningen die drie giften brengen aan het
pasgeboren kind, de Messias.

Het Goddelijke is zowel één als menigvuldig
Zo zien we het hemelse mysterie van het Ene en het vele. In het Hebreeuws is dat
heel duidelijk. Overal waar in de bijbel het woord God staat, gebruikt het Hebreeuws
het woord Elohim, wat een meervoudsvorm is. Onze vertalingen zijn misleidend. In
sommige teksten is er sprake van de Allerhoogste, Elyon: dat is de Ene. Het mysterie
van het goddelijke is dat het goddelijke één en menigvuldig is. De menigvuldigheid
wordt mogelijk gemaakt door de Grote Moeder. Het is één van de grootste drama’s
dat deze paradox van de eenheid en de menigvuldigheid van het Goddelijke plaats
heeft gemaakt voor monotheïsme, de opvatting dat er één God is, en dat alle andere
goden ofwel afgoden zijn, ofwel ondergeschikt aan deze ene God.
In het verhaal van Israël is dat duidelijk. De aartsengel die het volk Israël moest leiden
wordt aangeduid als ‘Heer’, zoals Baäl in de Babylonische traditie ook ‘Heer’ wordt
genoemd. Deze God, deze aartsengel van het volk Israël kennen wij onder de naam
Jahweh of Jehova. Hij was de Heer, de Heilige van Israël en voor Israël de enige God,
namelijk de aartsengel die bij hén paste. In de loop der tijd maakt men Jahweh tot de
Allerhoogste, en op dat moment ontstaat het monotheïsme: er is maar één God en
dat is Jahweh. Later zien we dat ook in het christendom (hoewel er een spoor van de
menigvuldigheid overblijft door de drie-eenheidsymboliek) en in de islam, waar Allah
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Middeleeuwse altaarafbeeldingen
In deze afbeeldingen worden beide geboorteverhalen
soms naast elkaar afgebeeld; het Lucasverhaal met de
herders en het Mattheusverhaal met de drie koningen. In
beide verhalen spelen de os en de ezel een belangrijke
rol, want die bevinden zich op de plaats waar het kind
aanwezig is. In die tijd konden mensen nog symbolisch
ervaren. Dus er hoefde niet zoveel uitleg te zijn. Eén
kenmerk van symbolen is dat er met taal gespeeld wordt.
Woorden die op elkaar lijken worden gebruikt als een
soort synoniem. Beide evangeliën zijn oorspronkelijk
in het Hebreeuws geschreven. Het Hebreeuwse woord voor
os lijkt op het Hebreeuws woord prins. En het Hebreeuwse woord voor ezel lijkt op
het Hebreeuwse woord priester. Dus daar waar het kind zich bevindt na zijn geboorte,
bevindt zich aan de linkerkant een prins die later koning kan worden en aan de
rechterkant een priester die later hogepriester kan worden. Het kind dat geboren
wordt moet uiteindelijk beide functies gaan vervullen.
Bij die altaarafbeeldingen zien we nog een aantal opmerkelijke dingen. Ten eerste is
het kind naakt. Waarom? Adam in het paradijs is naakt. Naakt betekent hier: omhuld
door de glorie van de wijsheid. Adam leefde in het paradijs in zijn lichtlichaam: omhuld
door de wijsheid. Bij de zogenaamde zondeval kreeg hij uiteindelijk rokken van vel,
dus een aards lichaam en was hij niet langer naakt. Hier is het kind dus naakt.
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Het tweede opvallende verschil is dat in het Lucasverhaal het kind op de grond ligt,
dus horizontaal. In de afbeelding van Mattheus zit of staat het kind op de schoot van
Maria, dus verticaal. Het kind dat ligt is uitdrukking van de aardse mens die geboren
is, en het kind dat staat of zit stelt de hemelse zoon voor. In latere afbeeldingen wordt
de schoot van Maria de zetel van wijsheid genoemd. Het is prachtig om te zien dat in
die middeleeuwse afbeeldingen duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de aardse
Jezus en de hemelse Jezus. Beiden zijn naakt, de één is horizontaal de ander is
verticaal afgebeeld, en de bedoeling is dat dat horizontale en verticale uiteindelijk
samenkomen. Als dat gebeurt, in het verborgene, kan daar de transformatie
plaatsvinden van mens tot engel of van engel tot mens.
Maria, de aardse en hemelse moeder
In de afbeelding van Lucas buigt Maria zich over het
pasgeboren kind, je zou bijna kunnen zeggen: in aanbidding,
in verwondering, met grote aandacht en moederlijke liefde.
In de afbeelding van de drie koningen, waar ze zit met het
kind op schoot, verschijnt ze echter als een koninklijke
gestalte. In beide afbeeldingen zien we dus aan de ene kant
de aardse Maria en aan de andere kant de hemelse Maria.
Maria draagt die beide functies in zich. Zij is of uitdrukking
van de hemelgodin, de allergrootste Moeder waarin de
ene Godheid zich uitdrukt en die geboorte geeft aan al die
engelen, of zij is uitdrukking van de aardse vrouw die vol
verwondering naar haar pasgeboren kind kijkt.
De aardse en hemelse maagd Maria
In beide verhalen wordt benadrukt dat Maria maagd was. Wat betekent ‘maagd’? Bij
de hemelgodin is dat vrij gemakkelijk uit te leggen. In veel pogingen om mysteriën
te verklaren wordt de hemelgodin, de Grote Moeder in verband gebracht met een
spiegel. De Ene Allerhoogste Godheid weerspiegelt zich zeventigvoudig in die spiegel
en elk van die zeventig is dus een aartsengel. Die ene Godheid, de Allerhoogste,
kan op de wereld, in de hemelen en uiteindelijk op aarde tegenwoordig zijn dankzij
die spiegel. Maar in een spiegel kunnen alle mogelijk dingen verschijnen zonder dat
die spiegel de afbeelding vasthoudt, zonder dat die spiegel verandert door wat erin
wordt afgebeeld. Dat is precies de betekenis van de maagd. De Grote Moeder geeft
geboorte aan oneindig veel, ontelbaar veel zonen, aartsengelen, maar ze houdt ze
geen van allen vast. Daardoor veranderen die geboorten haar niet: zij is maagd.
Maar hoe kun je nu zeggen dat ook de aardse Maria maagd is? Op de afbeelding
is het aardse kind naakt. Het draagt een hemels kleed of misschien draagt het nog
geen hemels kleed. Dat kind stelt een mens voor die zuiver is, waardoor hij in staat is
om getransformeerd te worden tot engel. Dat kind is gereed om de hemelse zoon te
ontvangen en zich daarmee te verenigen zodat hij waarlijk mens en waarlijk God is.
Het mysterie van het middelaarschap is gedemocratiseerd: het gaat over ons. Nu is
de vraag: Hoe leer ik uiteindelijk om zo ontvankelijk te worden als horizontaal mens,
zo naakt te worden, dat de zoon van God in mij kan neerdalen in het verborgene,
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in mijn mystieke hart? Het antwoord is: door een zuiveringsproces te ondergaan.
Door te leren om mij niet langer te identificeren met aardse zaken, niet langer een
rijke jongeling te zijn door zoveel mogelijk rijkdom te verzamelen, geldelijke rijkdom,
of status en ideeën over mezelf. Wanneer ik zodanig gezuiverd word, al de aardse
identificaties kan loslaten, word ik een naakt kind.
De aardse Maria geeft geboorte aan een naakt kind, aan zo’n gezuiverde persoonlijkheid. In de gedemocratiseerde mystieke tradities is Maria maagd omdat ze de
wijsheid is, de aardse wijsheid die het mogelijk maakt dat aardse mensen zo gezuiverd
worden dat ze uiteindelijk middelaar kunnen worden tussen hemel en aarde. Zij is
maagd omdat zij traditioneel de begeleidster is van mensen die zo’n zuiveringsproces
ondergaan. Zij is moeder in een andere betekenis dan de moeder die een fysiek kind
baart. Zij is een moeder die van hart tot hart mensen begeleidt zonder dat zij zelf
verandert. Want zij is middelaar van de wijsheid op aards niveau waardoor personen
langzaam maar zeker naakt kunnen worden, gereed voor het mysterie van Bethlehem.
In het Lucas - evangelie staat de transformatie centraal
Bij Lucas gaat het over de aardse Jezus en de aardse Maria, over de herders die
waakten over hun schapen. In de symbolentaal die vooral in allerlei apocriefe verhalen
naar voren komt, is vaak sprake van herders en schapen. Daar stellen de herders
beschermengelen voor en de schapen mensen die zich door hun beschermengelen
laten leiden, door hun hemelse partner die hen helpt langzaam maar zeker gezuiverd te
worden als persoon, als mensenpersoon, zodat ze de mystieke weg van transformatie
kunnen gaan. Die herders die daar bij nachte lagen, nog in het duister van de wereld,
die over hun schapen hoedden, stellen dus voor dat die schapen meer en meer
gereed worden gemaakt voor het mysterie van de naaktheid, om dat horizontale
kind te worden dat zich uiteindelijk kan verenigen met het verticale kind. Anders
gezegd: getransformeerd kan worden tot het verticale kind. In het Lucasverhaal zien
we duidelijk de nadruk op de horizontale mens die de weg gaat van zuivering, het
loslaten van identificaties, en zich laten fascineren door de wereld. Dat is eigenlijk
een vorm van sterven. Je zou ook kunnen zeggen: zo’n horizontale mens moet een
stervensproces doormaken om uiteindelijk opnieuw geboren te worden als het naakte
kind dat gereed is om zich met die zoon of engel te verenigen, of die zoon, die engel
te worden.
In het Mattheus - evangelie
staan de giften van de drie koningen centraal.
In sommige apocriefe verhalen stellen de drie koningen drie
aartsengelen voor. Die brengen goud, wierook en mirre.
De aartsengel Michaël brengt goud, de aartsengel Gabriël
wierook en Rafaëll mirre. In de oorspronkelijke tempeltraditie
heeft goud te maken met de gouden vaten die in het Heilige
der Heiligen aanwezig zijn. Zo’n vat is een symbool van
ontvankelijkheid. Bij de eucharistieviering kan in het vat
de transformatie plaatsvinden van het brood tot het lichaam
van Christus. Wierook heeft te maken met de invocatie van
het Goddelijke: Laat uw gebeden opstijgen als wierook.
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Daarmee wordt de aanwezigheid van het heilige aangeroepen, zodat in het gouden vat
– het gouden vat is uiteindelijk in ons hart – panim, de goddelijke tegenwoordigheid,
kan neerdalen. Mirre, het derde element, is een uitdrukking van de wijsheid. Het is
datgene wat uiteindelijk de mens transformeert tot engel. Het vat symboliseert het
horizontale, het liggende kind zou je kunnen zeggen. De wierook symboliseert het
verticale dat samenhangt met het zittende of staande kind. En uiteindelijk zorgt de
mirre ervoor dat die twee samenkomen en dat transformatie plaatsvindt van aards
mens tot engel, het samengaan van mens en God.
Het mysterie van Bethlehem, de transformatie van mens tot middelaar
Zo vertelt het mysterie van Bethlehem ons over de transformatie van mens tot
middelaar, van mens tot engel. Dat vindt plaats in het verborgene. Het kan plaatsvinden
in óns verborgene, in ons mystieke hart. De verhalen over het mysterie van Bethlehem
gaan over ons. Het is geen historisch verhaal. Dat is nu zo langzamerhand wel
wetenschappelijk aangetoond. Het is nooit bedoeld als historisch verhaal. Het was
bedoeld als een verhaal dat ons hart raakt, zeker in de eerste eeuwen toen de symboliek nog transparant was en mensen door het verhaal het mysterie meemaakten.
Het was bedoeld om mensen te helpen deze weg te gaan.
Wat wordt er geboren?
Het kind dat geboren wordt heet ‘de eniggeboren zoon’. Het is de symboliek van
middelaarschap. De enig geboren zoon betekent hier niet ‘jongetje’ maar gaat eigenlijk over Adam. Adam is mens, man noch vrouw. Een engel is noch man noch vrouw.
Toch wordt hij zoon van God genoemd. Het gaat over de eniggeboren zoon, de ‘unieke
zoon’. Dat betekent niet dat er maar één is, maar dat elke zoon, dus elke middelaar
uniek is. Een uniek persoon is onvervangbaar. De bedoeling van die mystieke weg
en van die transformatie is dus niet dat je opgaat als een druppel in de oceaan, in
het Ene, zoals in veel hedendaagse stromingen het verlangen is. Nee, je moet een
unieke Adam, een nieuwe Adam, een nieuw mens worden waarin hemel en aarde op
een unieke wijze samen kunnen komen, zoals uit de Grote Moeder het Ene zich op
zeventig unieke wijzen toont als middelaars. Die enig geboren zoon kan ieder van ons
worden als het mysterie van Bethlehem zich in het verborgene van ons mystieke hart
kan voltrekken. Daarvoor hebben we enerzijds een aardse moeder nodig, de traditie,
begeleiding, en anderzijds een hemelse moeder die zorgt dat het hemelse mysterie,
het Ene zich kan uitdrukken in ons hart. Dan vindt de vereniging plaats tussen hemel
en aarde en kunnen we meer en meer uitgroeien tot een middelaar die deze wereld
zo hard nodig heeft. Hoe meer geboortes plaatsvinden, des te meer hoop er is voor
de wereld, zoals in het geboorteverhaal. De geboorte van de Verlosser werd gezien
als hoop voor vrede, hoop voor een nieuwe wereld.
Een zalig, gezegend kerstfeest gewenst.
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De ontheiliging
van de elementen
Radha Burnier
Radha Burnier was gedurende 33 jaar
de zevende International President van
The Theosophical Society.
Zij verliet haar stoffelijke lichaam in 2013.
Dit artikel is een herdruk van
The Profaning of the Elements
uit september 1987.

Tot de tijd van de industrialisatie bleven mensen nauw verbonden met de vijf
elementen aarde, water, vuur, lucht en ether (akasha), waarvan de traditie zei dat zij
de basale bestanddelen van het materiële universum waren. Het universum was een
voortdurende bron van verwondering en mysterie voor de mensen op aarde, voordat
het rationele denken het monopolie van kennis opeiste. Rationeel denken heeft veel
verklaringen die een hard en verblindend licht op natuurlijke verschijnselen werpen.
Daardoor brengt het mysterie van de natuur de mens niet meer naar het gebied
waar zijn denken met die natuur overeenstemt. Gewapend met zijn eigen ideeën en
programmeringen heeft het menselijk denken zichzelf verbannen uit de weidsheid,
poëzie en diepte van de natuur. De elementen, die in vroeger tijden goddelijk leken,
zijn gewone chemische substanties geworden.
De oude zieners van de Veda die een groot aantal hymnen componeerden om de
elementen te prijzen, zagen hen als veel meer dan materiële substanties, want zij
kenden hun oeroude levensondersteunende eigenschappen. De occulte traditie zegt
dat de fysieke elementen hun tegenpool hebben in de subtielere werelden, helemaal
omhoog tot in de spirituele wereld. De goden, zoals Varuna, Heer van de Wateren,
en Agni, Heer van het Vuur, waren personificaties van de spirituele essentie van
die elementen en van de macht die zij over het leven hadden. Omdat men dit wist
werden aan hen op bijzondere gelegenheden symbolische offers gebracht om de
dankbaarheid en verering van de mensen uit te drukken.
Water in iedere vorm, regen of sneeuw, rivier of oceaan, heeft een enorme rol gespeeld
in het leven van de mens. Zijn lichaam, evenals de lichamen van andere schepselen,
bestaat grotendeels uit water. Water zuivert en maakt schoon, het is nodig om te
koken, het verwijdert dingen en vervult duizenden verschillende functies op aarde.
Een belangrijke moslimgeleerde wijst erop, in zijn commentaar op de klassieke eerste
soera of hymne van de Koran, dat het bestaan van water op aarde alleen al voldoende
is om te bewijzen dat overal een onverklaarbare macht werkt. Want wat zouden wij
en alle andere schepselen doen zonder water? Een beroemde vedische mantra zegt:
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O wateren, jullie zijn de bron van gelukzaligheid
welk een hoogst gelukzalige essentie bevindt zich in u,
waarvan u ons deelgenoten maakt, zoals liefhebbende moeders
Evenzo zeiden zij over het Vuur:
O vuur, leid ons naar overvloed via goede paden,
O God, die alle paden kent…
Aan u, de Ware Ene brengen wij deze offerande.
Voor de aanhangers van Zoroaster was vuur het puurste van alle elementen, de
inspirator van goede daden, goede gedachten en goede spraak.
Een vergelijkbare houding ten opzichte van de elementen kan ook bij andere volkeren
gevonden worden. In China kregen regen, donder, bliksem enzovoorts godennamen.
Talloze legenden over de elementen leerden het gewone volk een gevoel van respect.
Regen bijvoorbeeld was geen gewone gebeurtenis die wetenschappelijk verklaard
werd; het was de uitdrukking en de werking van een grote bevruchtende geest of
draak. Zowel in India als in China werden de bergen als verblijfplaatsen van de
goden gehouden. De aarde zelf is een godin, wier fysieke lichaam niet ontheiligd mag
worden en wier producten niet mogen worden verkwist. De rivieren waren heilig en
hun schoonheid werd welsprekend beschreven.
De overeenkomsten hiermee kunnen in de Griekse, Noord-Europese en andere
mythologieën worden gevonden. Thor, de koning der goden met zijn bliksemschicht is
de Noord-Europese uitdrukking van de Indiase hemelkoning Indra, die de regenboog
zwaait en slaat met donder. Deze grote goden werden bijgestaan door talloze halfgoden
en onzichtbare volgers die misschien de verschillende functies vertegenwoordigden
die werden vervuld door de elementen.
Respect voor alles wat met de natuur te maken had, kwam spontaan op bij mensen
die er met verwondering naar keken. De Amerikaanse indiaan hield van de aarde
waarop hij leefde en dacht er niet aan haar te bezitten of uit te buiten, hoewel hij
van haar nam overeenkomstig zijn behoeften en in bescheiden mate. Gevallen zijn
bekend van Australische aboriginals die, omdat ze zich deel voelden van de aarde en
haar elementen, instinctief wisten waar water kon worden gevonden onder het zand
van de woestijn.

verschillende elementen hebben nieuwe problemen en ernstige schade veroorzaakt.
De lukrake vernietiging van bossen is oorzaak van rampzalige hongersnoden.
Voor de moderne mens kan de benadering van de aarde door de wijzen en de
eenvoudige mensen bijgelovig lijken. Oude teksten hebben de mens aangeraden
nooit een boom om te hakken tenzij dat absoluut noodzakelijk is en zelfs om dan de
deva die de boom beschermt om vergeving te vragen. De moderne mens gelooft niet
in zulke beschermers van de kinderen der natuur. Maar het is tijd om hier opnieuw
over na te denken. Er zou wel eens veel meer wijsheid kunnen schuilen in het kijken
naar de natuur met verwondering en respect, en in de verering van haar elementen,
dan in de ontheiligende blik die alleen overal objecten voor exploitatie ziet. Kan
deze tendens worden gekeerd door een omvorming, een nieuwe opvoeding van de
zintuigen en een ander soort gevoeligheid?
Als we met voortdurende aandacht proberen te komen van het centrum
van het kleine ‘zelf’ naar het centrum van het hoger ‘Zelf’, zullen zich
geleidelijk een grotere kalmte, vrede en geluk in ons ontwikkelen, zullen
grotere tederheid en bewogenheid voor het welzijn van al wat leeft in
ons opkomen, evenals een groter mededogend begrijpen van de wereld
en de daden van anderen, hoe onvriendelijk die ook mogen zijn; want
het Zelf is één en daarom zonder zelfzucht en streven. Er is toepasselijk
gezegd dat, als een Meester glimlacht om iemands zwakheid, zijn
glimlach een zegening meebrengt om iemand sterker te maken.
Men zegt dat, om standvastig te gaan van het materiële zelf naar het
spirituele Zelf, of van gerichtheid op het kleine zelf naar gerichtheid op
het Zelf men voortdurend op de ‘wachttoren’ moet staan; of zoals Heer
Boeddha eens zijn discipel waarschuwde: ‘Blijf klaarwakker Ananda, blijf
klaarwakker ’.
Surendra Narayan, Keep Wide Awake in: Life Is for Living.
Uit: The Theosophist Vol. 139.3, december 2017
Vertaling Marianne Plokker

De moderne houding ten opzichte van de natuurlijke elementen is daarentegen
ontheiligend en banaal. Het idee van zich toeëigenen en gebruiken verving het diepe
gevoel van verwondering en eerbied dat ten opzichte van de aarde, de wateren, de
bergen en alle natuurlijke verschijnselen bestond. Het resultaat is dat de mens zichzelf
oneindig veel kwaad berokkent. In plaats van de rivieren te vereren en hun water te
gebruiken om zich te zuiveren, vervuilt hij ze met chemicaliën, rioolwater, nucleair
afval, enzovoorts. Namen als Tsjernobyl, Bhopal en de Rijn hebben een nieuwe
bijbetekenis gekregen; ze verwijzen naar verschillende soorten rampen. Pogingen om
rivieren om te leiden, de aarde te ontginnen en hebzuchtig gebruik te maken van de
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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

Geoffrey Hodson
Man’s Supersensory and Spiritual Powers
The Theosophical Publishing House, Adyar,
193 bladzijden, softcover, 7th reprint 2005
ISBN: 8170593220 - Prijs € 8,00
De mens bezit ongetwijfeld, hoe rudimentair misschien ook, bepaalde boven-zintuiglijke
krachten. Hun ontplooiing kan worden versneld door Raja Yoga. Dit boek is een
handleiding voor het menselijk leven en het ontwikkelen van het karakter dat nodig is voor
een dergelijke ontplooiing. Het is echter niet de ontwikkeling van psychische vermogens
die het allerhoogste doel van de mens is, maar ‘zelfrealisatie’. Psychische vermogens
zijn slechts bijproducten van het spirituele proces van het zoeken naar ‘realisatie’, en zijn
geen doel op zich. . .

Dr. Arthur Ellison
Science, Consciousness and the Paranormal
Blavatsky Lecture 1998 - Theosophical Books Limited
34 bladzijden, A5, softcover, 7th reprint 2005
Prijs € 3,25
In deze lezing bespreekt professor Ellison zijn benadering van het theosofische
beschrijvende model van het universum op al zijn niveaus en bekijkt hij de manier
waarop leden kennelijk de bedoeling hadden om dit model te benaderen zoals
aangegeven door de drie doeleinden. Hij bespreekt het werk van de Science Group
en trekt mogelijke lessen uit de daaropvolgende ondergang van deze Engelse groep.
Hij benadrukt het belang van praktisch onderzoek naar het derde doeleinde en naar
veranderde staten van bewustzijn. Ten slotte wordt kort ingegaan op de activiteiten
van anderen, die het baanbrekende onderzoek op het gebied van het derde doeleinde
hebben opgestart na de Science Group.

Charles W. Leadbeater
The Hidden Side of Things
A classic work of clairvoyant investigation
The Theosophical Publishing House, Adyar,
560 bladzijden, softcover, 3rd edition, 2nd reprint 2012
ISBN: 9788170593386 - Prijs € 17,50
Leadbeater beschrijft in dit boek allerlei zaken die voor de normale mens onzichtbaar en
onkenbaar zijn, maar gaat uiteindelijk in op de vraag “Waarom is er zoveel chaos in deze
wereld?” Dit boek kan de lezer helpen de invloed te begrijpen die gedachten en acties
hebben op de manier waarop we ons verhouden tot ons innerlijke zelf, tot menselijke en
niet-menselijke wezens en tot het universum. Op een stimulerende manier beschrijft de
auteur hoe we invloed hebben op, en beïnvloed worden door onze omgeving. Daardoor
kunnen we de effecten beter begrijpen van alles wat we zijn en doen, en van al onze
relaties, zodat we beter in staat zijn om onze gedachten en acties zodanig te reguleren
dat ze bijdragen aan vrede en harmonie in de wereld.
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra
December 2019

Amsterdam
14
The Book of Life (inleiding op
J. Krishnamurti)
met Javier Gomez Rodriquez (10:30)
14
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni)
gespreksgroep (14:00)
Arnhem
2
Geheime Leer deel 1-(4),
studiegroep, Ineke Vrolijk
9
Mystiek christendom, Parcival van Gessel
11
Gespreksgroep
16
Mindfulness meditatie - 4, Ineke Vrolijk
23
Lichtfeest, voor leden en genodigden
Den Haag
2
Meditaties op de Yoga Sutra’s van
Patañjali, meditatiegroep
9
De pijnappelklier, middelaar tussen
binnen en buiten,
lezing, Dr. Saskia Bosman
12
Kennismaking met theosofie,
cursus, Jan Maarten Braak
14
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
14
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Lichtfeest, ledenbijeenkomst
Heeze (Eindhoven)
14
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
1
Verkenning Begeerteloosheid
10
Verdieping Begeerteloosheid
15
Morning talk
Nijmegen
8
Vervolgcursus Kennismaking
theosofie, met Willy Lammers
12
Grondslagen van esoterische filosofie
(Ianthe Hoskins), leesgroep met
Els Sengers
19
Kerstbijeenkomst
Rotterdam
3
Achter het universum en achter ons
leven gaat een groot mysterie schuil
(De Mens, God en het universum),
cursus, Ronald Engelse
10
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
17
Lichtfeest
Utrecht
6
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
10
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
22
Lichtfeest, alleen voor leden

Zeeland
1
De zeven juwelen in diverse tradities,
studiegroep
21
Lichtfeest voor TVN-leden en genodigden
Zwolle
10
Lichtfeest ceremonie, vredesritueel,
verbindende maaltijd

Januari 2020

Amsterdam
11
De Geheime Leer, deel II,
gespreksgroep (11:00)
11
Het proces van zelf-transformatie
(Vicente Hao Chin), gespreksgroep (14:00)
25
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
25
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (14:00)
Arnhem
6
Geheime Leer deel 1-(5),
studiegroep, Ineke Vrolijk
8
Gespreksgroep
20
Mindfulness meditatie - 5, Ineke Vrolijk
22
Gespreksgroep
Den Haag
6
Meditaties op de Yoga Sutra’s van
Patañjali, meditatiegroep
8
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
9
Kennismaking met theosofie,
cursus, Jan Maarten Braak
11
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
11
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
13
Ervaringen van contact met overleden
dierbaren, lezing, prof.dr. Hans Gerding
20
Een weg naar zelf-transformatie,
cursus, Mark Becking
22
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
27
De eerste verhalenvertellers
(Joseph Campbell), film
Heeze (Eindhoven)
18
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
5
Verkenning Juist handelen
14
Verdieping Juist handelen
19
Morning talk
26
Kennismaking De mens als samengesteld
wezen
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Activiteitenagenda

Register

Januari 2020 (vervolg)
Rotterdam
7
Waar staan we als loge, en waar willen
we naar toe?, gesprek
14
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
21
Het meditatiediagram: gevoelsondervindingsvermogen en onderscheidingsvermogen,
Kees Rovers en Mark Becking
28
Ken Uzelve: we doen er alles aan om
onszelf te leren kennen, maar … kun je
jezelf wel kennen?, Eric Jagernath
Utrecht
3
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
14
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
17
Graaf de St. Germain, 18e eeuws
diplomaat in Nederland
lezing, Loek Dullaart
28
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
12
Tweelingleer Reïncarnatie en Karma;
bronnen voor bewust leven,
studiegroep
Zwolle
14
Christus keert terug,
lezing, Tineke Overbeek
28
Studie Barborka - Linga sharira

Februari 2020

Amsterdam
8
De Geheime Leer, deel I,
inleidende gespreksgroep (11:00)
8
Het labyrint, lezing,
StellaMaris Mars (14:00)
22
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
22
Het proces van zelf-transformatie
(Vicente Hao Chin), gespreksgroep (14:00)
Arnhem
6
Geheime Leer deel 1-(6),
studiegroep, Ineke Vrolijk
10
Empirisch onderzoek naar het tussenbestaan naar het werk van
Dr. Michael Newton,
lezing, Alice Bouwland
12
Gespreksgroep
17
Mindfulness meditatie - 6, Ineke Vrolijk
24
Ledenvergadering, alleen leden
26
Gespreksgroep
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Den Haag
3
Meditaties op de Yoga Sutra’s van
Patañjali, meditatiegroep
8
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
8
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
10
De Tarot – Het levensboek,
lezing, Hans van Aurich
12
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
13
Kennismaking met theosofie,
cursus, Jan Maarten Braak
17
Een weg naar zelf-transformatie,
cursus, Mark Becking
24
Gevallen engelen,
lezing, Sandra van Dalen
26
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
Heeze (Eindhoven)
15
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
2
Verkenning Thema liefde
11
Verdieping Thema liefde
16
Morning talk
23
Kennismaking Het pad van geestelijke
ontwikkeling
Rotterdam
4
Wie kijkt er door mijn ogen? Acht
aannemingsniveaus, Guido Lamot
11
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
18
Tarot, leesplankje voor ingewijden,
Frank Tuinstra
25
Het meditatiediagram: doorzien van de
persoonlijkheid,
Madeleine Meijers en Mark Becking
Utrecht
7
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
11
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
21
Broederschap der mensheid en de derde
grondstelling van de Geheime Leer,
lezing, Ingmar de Boer
25
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
2
Tweelingleer Hiërarchieën en Swabhava;
leidt deze leer tot hoogmoed of
discriminatie?, studiegroep
Zwolle
14
Plato,
lezing, Richard van der Veen
28
Studie Barborka - De leer van de sferen
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Bladzijde

Nr.

109

3

Abbasova, Parvin - Andere bewustzijnstoestanden

183

4

Algeo, John - Blavatsky en Confucius

5

1

Boyd, Tim - De missie van de Theosophical Society

57

2

Boyd, Tim - Getijden van het denkvermogen

101

3

Boyd, Tim - Het derde doeleinde

157

4

Boyd, Tim - Spiritualiteit ontmaterialiseren

171

4

Burnier, Radha - De ontheiliging van de elementen

115

3

Clewell, Andre en Phillips, Stephen M. - Occulte Scheikunde
opnieuw bekeken

66

2

Colbert, Jonathan - Meditatie, zelfstudie en de helende
werking van spraak

178

Artikel op Schrijver

Bladzijde

Nr.

Artikel op Titel

109

3

Andere bewustzijnstoestanden, Parvin Abbasova

11

1

Bewustzijn, mededogen en overpeinzing, Deepa Padhi

183

4

Blavatsky en Confucius, John Algeo

86

2

De eeuwigdurende filosofie: Het zelf en de kosmos in de oude
wijsheidstraditie, Dara Tatray

77

2

De erfenis van wijsheid, Joy Mills

191

4

De hersenen voorbij, een interview met Eben Alexander, Richard
Smoley

5

1

De missie van de Theosophical Society, Tim Boyd

171

4

De ontheiliging van de elementen, Radha Burnier

29

1

De Stanza’s van Dzyan zoals weergegeven in De Geheime Leer,
Martin Leiderman

35

1

De theosofische vereniging en haar drie doelstellingen, Clarisa
Elósegui

139

3

Geheimen uit de Yoga-Sūtra’s van Patañjali, José van der Loop
en Ingmar de Boer

163

4

Egmond van, Daniël - Het mysterie van Bethlehem

35

1

Elósegui, Clarisa - De theosofische vereniging en haar drie
doelstellingen

23

1

Heijbroek , Arend - Interview: Ineke Vrolijk

119

3

Heijbroek , Arend - Interview: Mary Kuska-Dinger

17

1

Kind, Jan Nicolaas - Hebzucht is een ziekte

57

2

Getijden van het denkvermogen, Tim Boyd

29

1

Leiderman, Martin - De Stanza’s van Dzyan zoals weergegeven
in De Geheime Leer

17

1

Hebzucht is een ziekte, Jan Nicolaas Kind

127

3

Leland, Kurt - Voertuigen van bewustzijn

101

3

Het derde doeleinde, Tim Boyd

39

1

Leys, Wim - Verslag: Tenzin Gyatso, de veertiende Dalai lama,
en de Theosophical Society

163

4

Het mysterie van Bethlehem, Daniël van Egmond

23

1

Interview: Ineke Vrolijk, Arend Heijbroek

139

3

Loop van der, José en Boer de, Ingmar - Geheimen uit de
Yoga-Sūtra’s van Patañjali

119

3

Interview: Mary Kuska-Dinger, Arend Heijbroek

66

2

77

2

Mills, Joy - De erfenis van wijsheid

Meditatie, zelfstudie en de helende werking van spraak,
Jonathan Colbert

83

2

Narayan, Surendra - Onwrikbaarheid en flexibiliteit

115

3

63

2

Oliveira, Pedro - Vragen aan Krishnamurti: een onmogelijke
dialoog

Occulte Scheikunde opnieuw bekeken, Andre Clewell en
Stephen M. Phillips

83

2

Onwrikbaarheid en flexibiliteit, Surendra Narayan

11

1

Padhi, Deepa - Bewustzijn, mededogen en overpeinzing

157

4

Spiritualiteit ontmaterialiseren, Tim Boyd

191

4

Smoley, Richard - De hersenen voorbij, een interview met Eben
Alexander

45

1

Verslag: De 143e Internationale Conventie in Adyar,
Dagelijks bestuur Centrum Zeeland

86

2

Tatray, Dara - De eeuwigdurende filosofie: het zelf en de kosmos
in de oude wijsheidstraditie

39

1

Verslag: Tenzin Gyatso, de veertiende Dalai lama, en de
Theosophical Society , Wim Leys

45

1

Zeeland, Dagelijks bestuur Centrum Verslag: De 143e Internationale Conventie in Adyar

127

3

Voertuigen van bewustzijn, Kurt Leland

63

2

Vragen aan Krishnamurti: een onmogelijke dialoog, Pedro Oliveira
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Een fijne decembermaand toegewenst
en alle goeds voor 2020

Hoofdbestuur van de
Theosofische Vereniging in Nederland
en redactie van Theosofia.
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Activiteitenagenda
Maart 2020
Amsterdam
7
De Geheime Leer, deel I,
inleidende gespreksgroep (11:00)
7
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (14:00)
21
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
21
Inleiding tot de Bhagavad Gita,
lezing, Marleen Schefferlie (14:00)
Arnhem
2
Geheime Leer deel 1-(7),
studiegroep, Ineke Vrolijk
9
Het lied van de parel, een gnostislche
hymne, lezing, Joop Konings
11
Gespreksgroep
16
Mindfulness meditatie - 7, Ineke Vrolijk
25
Gespreksgroep
30
Gevallen engelen,
lezing,Sandra van Dalen
Den Haag
2
Meditaties op de Yoga Sutra’s van
Patañjali, meditatiegroep
9
Ludwig Klages, hedendaags filosoof van
de ziel, lezing, dr. Rico Sneller
11
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
12
Kennismaking met theosofie,
cursus, Jan Maarten Braak
14
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
14
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Een weg naar zelf-transformatie,
cursus, Mark Becking
25
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
30
Algemene ledenvergadering,
ledenbijeenkomst
Heeze (Eindhoven)
21
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
1
Verkenning Wijsheid en innerlijke
transformatie
10
Verdieping Wijsheid en innerlijke
transformatie
15
Morning talk
22
Kennismaking Evolutie en het ontstaan
van het heelal

Rotterdam
3
Achter het universum en achter ons
leven gaat een groot mysterie schuil
(De Mens, God en het universum),
cursus, Ronald Engelse
10
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
17
De Esoterische School voor Theosofie,
Petra Schuurmans en Ronald Engelse
24
Ledenvergadering: nadere informatie
wordt voortijdig uitgedeeld.
31
Logewerk in de praktijk deel II:
omgaan met elkaar, Mark Becking
Utrecht
6
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
10
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
20
Energievelden en Feng Shui,
lezing, Miranda van Gaalen
24
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
1
Evolutie van de mens, een pelgrimstocht
van atoom tot godheid, studiegroep
22
Algemene Ledenvergadering
Zwolle
10
De weg van het midden,
lezing, Harry Nijhoff
24
Studie Barborka - De Caduceus
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Activiteitenagenda
Agenda Nederland

Maart 2020

December 2019
1
15

Upanishad Meditatie
Upanishad Meditatie

Upanishad Meditatie
Stiltegroep Amsterdam
Tolstraat 154 (bovenzaal)
Een activiteit van TVN & ITC.
Voor deelname (vrijwillige bijdrage) is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt via
06-12328039 of via de Facebookpagina
https://www.facebook.com/Upanishad.meditatie/?ref=bookmarks

Tijdstip: 19:30 tot 21:00 uur (na 19:30 geen toegang meer)

15

Naarden - Rituelen en genezing,
met Gert-Jan v.d. Steen, Jan Taal,
Mona Irrmischer en Laurie Faro

Agenda België
December 2019

Antwerpen
9
Inleiding theosofie: Mechanisme
van karma nader bekeken
Gent
2
Inleiding theosofie: Ontwikkeling
van de ziel en reïncarnatie
18
Planeetketen aarde

Januari 2020

Brussel
25
Conférence: Tao par J.L. Tixhon

Februari 2020

Antwerpen
14
Cursus inleiding theosofie:
Ziekte, ongekende oorzaken
en genezing
Brussel
28
De wijsheid van sprookjes,
voordracht, Wim Leys
Gent
2
Cursus inleiding theosofie:
U zult oogsten wat u zaait - karma

John Algeo (1930-2019) was emeritus professor
Engels, president van de Theosophical Society
in America en Internationaal Vice President.
Hij publiceerde over linguïstiek, fantasieliteratuur (onder andere Harry Potter) en religie,
en was buitengewoon geïnteresseerd
in symboliek, ritualen en de existentiële
mysteries van het leven.

Agenda Internationaal

Dit artikel verscheen in Quest Magazine onder
de titel Blavatsky and Confucius.

Juni 2020
26-28

Februari 2020

Seminar Self-Transformation door
Vicente Hao Chin Jr. (Engelstalig)
TS Hongarije, Horánszky str. 27.
fsz.10, H-1085, Boedapest,
Hongarije

Leden uit andere landen zijn meer dan welkom.
Boedapest is een prachtige stad, één van de
goedkoopste in de EU, maar vroeg een hotel boeken
is aan te raden in verband met het EK voetbal, onder
andere in Boedapest zelf.

www.teozofia.hu
Contactpersoon: Mrs. Lilla Szabo,
lillaszabo82@gmail.com

Augustus 2020
3-8

Congres Healing Oneself;
Healing the World (Engelstalig)
39th Europese congres van de
Theosophical Society in Europe,
Federation of National Societies
(EFTS), York, Verenigd Koninkrijk

In de prachtige oude stad York, op de campus van
de universiteit.

www.theosophicalsociety.org.uk/york-2020

Antwerpen
8
Cursus inleiding theosofie:
Mechanisme van karma
nader bekeken
Brussel
15
Herdenking Adyardag
Gent
3
Cursus inleiding theosofie:
De wetten van reïncarnatie

Blavatsky en Confucius
John Algeo

Verdere info zie de adressenlijst achterin
deze Theosofia, overige info over
NL bijeenkomsten:

http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

Yang en Yin zijn de twee grote kosmologische principes die de tienduizend dingen
van de natuur hebben voortgebracht. Zij kunnen respectievelijk met het Westen en
het Oosten worden geassocieerd, met de proactieve en de ontvankelijke culturele
sferen. Ze kunnen ook met twee grote leraren worden geassocieerd: de Westerse
Helena Petrovna Blavatsky en de Oosterse Confucius. Yang en yin zijn
niet tegengesteld aan elkaar, maar vullen elkaar aan. In het revolverende
diagram van de tai chi of het absolute komen zij samen, en wordt de één
de ander. Zo staan ook Blavatsky en Confucius met elkaar in verbinding,
net zoals het Westen en het Oosten, terwijl zij elk dezelfde oude wijsheid
benadrukken, zij het met verschillende accenten.
“Confucius” is de verlatijnste naam van de belangrijkste Chinese filosoof en leraar.
Hij leefde ongeveer 72 jaar, van 551 tot 479 voor Christus. De Chinese aanduiding
waaruit de naam Confucius voortkomt is Kung-fu-tzu of Kongfuzi, dat ‘Meester Kung’
betekent. En hij was echt een groot meester. Als we een leraar beoordelen op het
aantal mensen dat hij met zijn leringen beïnvloedde, is Meester Kung de grootste
leraar. Zijn leringen hebben de samenlevingen van China, Korea, Japan en Vietnam
voor twee en half millennia diepgaand beïnvloed en daarmee de levens van meer
mensen begeleid dan welk ander geloofssysteem dan ook.
Hoewel hij erkend werd door H.P. Blavatsky en haar leraren als één van de Oude
Broeders, heeft Meester Kung relatief weinig aandacht gekregen van theosofen. Dat
is jammer, want zijn leringen belichamen wijze theosofie. Van alle grote spirituele
tradities van de mensheid, staat het confucianisme in zeker opzicht het dichtste bij
theosofie. Veel religieuze tradities beschouwen de wereld als een plek om van te
ontsnappen. Maar confucianisme en theosofie beschouwen het als een plek waar
zelfrealisatie bereikt kan worden.
Zoals een wetenschapper in het confucianisme het stelde:
De spiritualiteit van het confucianisme kan worden beschreven als het ontdekken
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van iemands kosmologisch wezen te midden van de dagelijkse beslommeringen.
Voor een aanhanger van deze leer is het gewone de plek van het buitengewone; het
seculiere is het heilige; het transcendente is in het natuurlijke. Wat de spiritualiteit
van het confucianisme onderscheidt onder de religieuze tradities van de wereld is
een alomvattende kosmologische context waarop zijn wereld-bevestigende oriëntatie
voor de mensheid is gestoeld. Dit is niet een traditie die bevrijding zoekt buiten de
wereld, maar één die de spiritualiteit bevestigt van het vollediger mens worden in de
wereld. (Tucker 1)
Hetzelfde kan worden gezegd van de theosofische spiritualiteit. Evenals het confucianisme is theosofie wereld-bevestigend, in plaats van wereld-ontkennend.
Wat betreft de persoon van Meester Kung vermeldt
Blavatsky in Isis Ontsluierd (2:159) dat er twee klassen
leraren zijn. Eén zijn de heiligen (die ‘heel’ zijn), die zich
permanent hebben verenigd met hun spirituele zelf; dat
zijn onder meer Boeddha, Christus, en Krishna. De andere
klasse zijn degenen die zich met tussenpozen hebben
verenigd met hun spirituele zelf; dat zijn bijvoorbeeld
Moses, Pythagoras, Apollonius, Plato, Iamblichus en
Confucius.
We moeten echter niet die laatste groep als een lagere
klasse meesters beschouwen. Zij behoren ook tot de
oude meesters, en zijn ons ver vooruit in evolutie. Ons
soort is nu in een stadium van zijn evolutie die in de
theosofische literatuur bekend staat als de vierde ronde.
Blavatsky legt echter uit (De Geheime Leer 1:162) dat
Confucius en Plato van de vijfde ronde zijn omdat zij zich psychisch, mentaal en
spiritueel hebben ontwikkeld naar het niveau dat de norm zal zijn voor de mensheid
in de volgende ronde – ver in de toekomst. Blavatsky haalde hierbij één van haar
leraren aan, Koot Hoomi (K.H.), die schreef dat Plato en Confucius van de vijfde
ronde zijn en onze Heer (Boeddha) van de zesde (De Mahatma Brieven, brief 66,
bladzijde 92).
In haar eerdere geschriften stond Blavatsky minder sympathiek tegenover Confucius
dan in haar latere werken. In juli 1885, voor de oprichting van de Theosofische
Vereniging, schreef ze over zijn ‘koude, praktische filosofie’ (Collected Writings 1:108),
en merkte ze op dat hij zijn aandacht volledig had beperkt tot zijn eigen land. Wel
erkende ze dat hij ‘poogde zijn diepgaande wijsheden en filosofie toe te passen op de
behoefte van zijn landgenoten’. Dat haar oordeel over Confucius aanvankelijk minder
sympathiek leek dan het later zou worden, komt misschien omdat in haar latere jaren
Blavatsky beter bekend raakte met de leringen van Meester Kung.
Als we de confuciaanse leringen als parallel aan die van theosofie beschouwen,
begrijpen we waarom Blavatsky de Chinese leraar in zo hoog aanzien had. ‘Parallel’
betekent niet ‘hetzelfde als’ of ‘gelijkwaardig aan’. In een coherent gedachte systeem
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ontleent elk idee in het systeem zijn betekenis aan en is verbonden met andere
ideeën in het systeem. Geen twee ideeën van verschillende denksystemen kunnen
ooit exact gelijkwaardig zijn, maar ideeën van verschillende systemen kunnen in
bepaalde opzichten op elkaar lijken en zodoende parallel zijn. De ideeën die hier van
theosofie en confucianisme worden geciteerd zijn niet dezelfde ideeën, maar echoën
elkaar op opmerkelijke manieren.
Blavatsky en Meester Kung waren beide bezig niet met intellectuele abstracties, maar
met menselijk gedrag, ofwel met ethiek en morele handelingen. Niettemin moeten
alle handelingen worden bezien met een blik op de aard van de kosmos waarin wij
handelen. Blavatsky en Meester Kung verbinden beide menselijke gedrag met de
grotere kosmos. Op negen manieren lopen hun leringen parallel.
1. Blavatsky gaf eerder commentaar op Meester Kung’s versie van de Gouden
Regel en verwees er herhaaldelijk naar. In het boek Isis Ontsluierd (2: 239, 338)
merkte ze op dat de christelijke ‘gouden regel’ parallel loopt met de Analects van
Confucius. Misschien is Confucius het duidelijkst in Analects 15:24, waar een
leerling aan de Meester vraagt of één woord kan samenvatten hoe we moeten
leven. De Meester antwoordt: Wellicht is dat shu, ofwel medeleven met anderen.
Wat je niet voor jezelf wil, leg dat anderen ook niet op. In een andere passage
(4.15) zegt de Meester dat zijn leringen eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen
zijn. Eén van zijn leerlingen legde uit: De doctrine van onze meester bestaat
uit het doen wat wij moeten doen, en meelevend te zijn naar anderen. Deze
twee beginselen lopen parallel met de concepten van dharma en ahimsa die
H.P.B. vaak noemde. Het eerste, ‘doen wat we moeten doen’, is om te leven
overeenkomstig onze plicht in het leven. Het tweede, ‘medeleven met anderen’
(in het Chinees shu, dat vaak wordt vertaald als reciprociteit), raadt ons aan om
anderen geen schade toe te brengen, maar hen te behandelen zoals wij willen dat
zij ons behandelen, en is dus gelijkwaardig aan shu.
2. Blavatsky vond de manier waarop Confucius stond tegenover ‘geesten’ (in het
bijzonder van de doden) overeenstemmen met de hare. Zij geloofde dat de
meeste geesten waarmee in séances contact opgenomen wordt niet zijn wat
zij schijnen te zijn. In 1872 schreef ze aan familieleden over het geloof van
spiritualisten het volgende: Hun geesten zijn geen geesten, maar spoken –
vodden, de tweede huiden van hun persoonlijkheden die de doden afwerpen in
het astrale licht zoals slangen hun huiden afwerpen op aarde. Blavatsky citeert de
woorden van Confucius als één van de wijze conclusies van één van de grootste
wijsgeren (Verzamelde werken 2:1/8). Zij verwijst naar zijn volgende advies
aan zijn studenten: Heb respect voor de geesten en houd ze op een afstand.
Toen één van zijn studenten Confucius vroeg hoe zij de geesten konden dienen,
antwoordde de Meester: Jullie kunnen de mensheid nog niet dienen, hoe kun je
dan de geesten dienen? (Analects 11.12). De weerzin om te spreken over zaken
van de andere wereld vind je niet alleen bij Confucius, maar ook bij Boeddha en
Christus.
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3. Eén van de grote thema’s in zowel Isis Ontsluierd als De Geheime Leer, en
inderdaad in alle geschriften van Blavatsky, is dat de wijsheid oud is, niet nieuw.
Geen van de grote leraren heeft ooit nieuwe ideeën naar voren gebracht, maar
herformuleerde slechts oude tradities in een vorm die geschikt was voor hun tijd
en plaats. Blavatsky heeft daarom een gunstige kijk op Confucius, die immers
niet meer pretendeerde te doen dan dit. Zij citeert de Analects (7.1), waar
Confucius zegt: Ik kan geen nieuwe dingen scheppen, ik geef alleen maar door.
Ik geloof in de oude waarheden, en houd van hen. Maar net zoals Blavatsky de
oude waarheid herformuleerde voor het Westen in de eind-negentiende eeuw,
deed Meester Kung dit voor China in de vijfde eeuw voor Christus. Zoals een
wetenschapper zei: Het doorgeven van Confucius is niet simpelweg het opleggen
van het verleden aan het heden … Eerder is het een dynamisch proces waarbij
ideeën uit het verleden die opnieuw tot leven gewekt en vernieuwd zijn weer
andere uitdagingen ontmoeten om relevant en van nut te zijn voor het heden
(Sorhoon Tan, 710). Dat is ook wat theosofie doet – of zou moeten doen.
4. Blavatsky (De Geheime Leer 1:441) noemt Confucius een ‘grote wijze’, en ‘één van
de grootste wijzen van de antieke wereld’, die geloofde in ‘aloude magie’ en haar
toepaste. Dit is de helderziendheid van de I Ching of het ‘Boek der Veranderingen’,
die voor Confucius één van de vijf klassieken of centrale geschriften zijn. Ze
zegt dat hij ook de periodiciteit van de Aarde en het zonnestelsel onderwees.
In verschillende andere plaatsen in de Geheime Leer verwijst Blavatsky
bewonderend naar Confucius, in het bijzonder naar die aspecten van zijn leringen
die het meest lijken op de wijsheidstraditie die zij zelf in dat boek presenteerde.
Bijvoorbeeld, de I Tjing, I Ching of Yijing, die Confucius zeker kende, noemt de
‘grote Uitzonderlijke’ (of ‘Hoge Uiteindelijke’, zoals de Chinese term t’ai chi of taiji
ook wordt vertaald). Het is de basis en bron van alles (De Geheime Leer 1:356)
en daarmee hetzelfde als Blavatsky’s concept van parabrahmâ, het absolute.
5. Hoewel van de Chinezen soms wordt gezegd dat ze
geen wereldbeeld hebben, zegt Blavatsky dat zij dat wel
degelijk hebben (De Geheime Leer 1:440-41). De ‘Grote
Extreme’ is de bron van ‘veranderingen’, ofwel van alle
vormen van periodiciteit. Periodiciteit, in de vorm van
veranderende omstandigheden, is hét onderwerp van de
I Tjing. En verandering of periodiciteit wordt bevestigd
door de tweede van de drie fundamentele stellingen van
De Geheime Leer.
6. Blavatsky zegt dat de ‘Grote Extreme’ eerst twee
energieën produceert. Zij worden vertegenwoordigd
door twee figuren: yang, een doorgetrokken lijn die
eenheid vertegenwoordigt, en yin, een gebroken of
verdeelde lijn, die dualiteit vertegenwoordigt. Deze twee lijnen brengen
vervolgens vier ‘beelden’ voort, de vier mogelijke combinaties en ordeningen van
de twee lijnen. Je kunt ook de twee lijnen combineren in groepen van drie om acht
symbolen te krijgen, die ieder uit drie lijnen bestaan, alle mogelijke combinaties
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van yang- en yin-lijnen. Blavatsky zegt dat deze ‘wijze symbolen’ precies hetzelfde idee vertegenwoordigen als de Stanza’s (van Dzyan) die in onze tekst
worden gegeven. Het ontvouwen van de dualiteit en daarna van de veelheid uit
de Eenheid die ten grondslag ligt aan al het bestaan is het grote thema van de
kosmogonie van De Geheime Leer en tevens van de grote lijnen van de I Tjing.
Samen lopen de concepten van Confucius van de Grote Extreme en de
veranderingen parallel aan de eerste twee grondstellingen van De Geheime Leer:
een absolute dat de bron is van alles en een proces van manifestatie door cycli,
die overal in deze wereld kunnen worden gevonden.
7. Blavatsky zegt ook (De Geheime Leer 1:440) dat Confucius niet geloofde in
een toekomstig leven, maar eerder in veranderingen, ofwel in transformaties of
wedergeboortes: ‘hij ontzegde onsterfelijkheid aan de persoonlijkheid van de
mens – evenals wij –, maar niet aan de MENS’. Theosofische leringen over het
leven na de dood en reïncarnatie zijn vaak niet goed begrepen omdat we de
neiging hebben ons te identificeren met onze persoonlijkheid, die noch overleeft
noch opnieuw geboren wordt. Alleen de individualiteit of zelf-draad duurt voort
van leven tot leven. Dit is het onderscheid waar Blavatsky hier op doelt. Confucius
sprak niet over reïncarnatie, omdat dat te maken heeft met wat er gebeurt na de
dood, een onderwerp dat hij vermeed. Toen één van zijn studenten Confucius
vroeg wat de dood was, antwoordde de Meester: ‘Jullie begrijpen nog niet wat
het leven is, hoe kun je dan begrijpen wat de dood is?’ (Analects 11:12). Het
ging Confucius erom hoe te leven in dit leven. Maar, zoals Blavatsky aangeeft,
beschouwt Confucius de ‘veranderingen’ als alles doordringend in de wereld, en
reïncarnatie kan worden gezien als één van deze veranderingen.
Terwijl hij een spirituele orde van bestaan erkende, benadrukte Meester Kung
het leven in deze wereld. Hij was vooral begaan met hoe we vreedzaam en
productief samen kunnen leven in de maatschappij. Hij benadrukte dat menselijke
relaties centraal staan: tussen ouder en kind, heerser en onderdaan, man en
vrouw, oudere en jongere broer of zuster, en vriend en vriend. Zijn nadruk op de
menselijke gemeenschap en de familie kan worden gezien als parallel aan de
eerste doelstelling van de Theosofische Vereniging: ‘om een kern van universele
broederschap (of familie) van de mensheid te vormen’.
Tegen de tijd dat HPB De Sleutel tot de Theosofie schreef, tegen het eind van haar
leven, was Confucius aanzienlijk in haar achting gestegen, juist door de morele
kracht van zijn leringen. In De Sleutel tot de Theosofie zegt zij dat theosofische
ethiek ‘de essentie en smaakmaker van de wereld-ethiek vormt, verzameld uit
de leringen van alle grote hervormers in de wereld. Daarom kun je Confucius
en Zoroaster daarin vinden, Laotze en de Bhagavad Gita, de gedragsregels van
Gautama Boeddha en Jezus van Nazareth, van Hillel en zijn volgelingen, maar
ook van Pythagoras, Socrates, Plato en hun volgelingen’ (48-49). Het valt op dat
in de opgave van de grote hervormers zij Confucius als eerste noemt. En later
in De Sleutel tot de Theosofie gaf ze uiting aan haar wens dat mensen zouden
leven in overeenstemming met de standaarden van Confucius en andere wijzen.
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8. Meester Kung sprak over vier categorieën mensen,
die hij onderscheidde naar gelang hun evolutionaire
voortgang naar realisatie van de grote beginselen van
het leven. Hij benadrukte dat alle mensen uiteindelijk
hetzelfde zijn, maar erkende ook dat door ervaring
en evolutie zij zich verschillend ontwikkelen (Analects
17.2). De vier categorieën mensen die hij zag zijn
(Analects 16.9):

onderwijzen zonder op te geven, dat is
alles.’ Dit is geen valse bescheidenheid
van de kant van Meester Kung; het is
eerder zijn erkenning van de waarheid
van het gezegde in Licht op het Pad: Je
zult het licht binnengaan, maar nooit de
vlam aanraken. We slagen nooit volledig,
maar streven er alleen naar dat te doen.

(a) Zij die aangeboren wijsheid bezitten, de goddelijke
wijzen, de avataren of zesde ronders als Boeddha,
Christus en Krishna. Zo ver ontwikkelde zielen zijn
zeldzaam.

9. Tao of Dao is een belangrijk Confuciaans
concept. Het betekent letterlijk ‘de weg’,
en in Confuciaanse zin loopt het begrijp
soms parallel aan het theosofische
concept van het pad. Maar het is niet
alleen het pad dat individuen betreden,
in zekere zin is het ook parallel aan het
theosofische concept van het plan, de
wijze waarop de hele wereld evolueert,
het kosmische pad.

(b) Zij die wijsheid hebben verkregen door studie en daarmee tot voorbeeldige mensen zijn geworden (chohans of vijfde ronders als Mozes, Pythagoras,
Apollonius, Plotinus, Plato en Iamblichus). Zij zijn de grote, voorbeeld stellende,
leermeesters van ons soort. Het Chinese woord voor deze categorie persoon
(chun tzu of junze, etymologisch ‘zoon van een heerser’) verwees van oudsher
naar een geërfde status, bepaald door iemands geboorte, dus een groot of nobel
persoon. Maar Confucius geloofde, met Tennyson, dat ‘vriendelijke harten meer
zijn dan kronen, en een nobele ziel meer dan Normandisch bloed’. Confucius
geloofde dat leiders niet noodzakelijkerwijs degenen zijn die werden geboren om
macht te bezitten, maar veeleer het leiderschap verdienen door hun persoonlijke
verdiensten. Confucius was de eerste die bestuur op basis van verdienste
propageerde. Hij was de eerste sociaaldemocraat.
(c) Zij die leren, ondanks de beperkingen van hun natuur (chelas, zoekers, of
leerlingen die bewust het pad betreden, gevorderde vierde ronders). Zulke zich
inspannende zielen hebben de noodzaak erkend hun eigen evolutie in de hand te
nemen en naar perfectie toe te werken. Zij zijn degenen die, zoals Meester Kung
zegt, het proberen.
(d) Zij die beperkte bekwaamheden hebben en nog niet hebben geleerd wat het
belangrijkste in het leven is. Ze zijn gewone mensen, ofwel de grote massa in
de vierde ronde. Zij zijn diegenen van ons die slechts langzaam en onbewust
voortgang boeken omdat ze nog niet de noodzaak zijn gaan beseffen tot
persoonlijke inspanning om zichzelf te verbeteren.

Voor Meester Kung is het betreden
van het pad een kwestie van leren en
toepassen wat je hebt geleerd. Het
is veelbetekenend dat hij in China
bekend staat als de ‘eerste leraar’ en
zijn verjaardag, die wordt gevierd op 28 september, bekend staat als ‘Dag van de
leraar’. In de eerste zin van Analects (1.1) staat: ‘Is het geen plezier om iets te leren
en dat op het juiste moment in de praktijk te brengen?’ En het laatste vers van de
Analects (20.3) rondt af met Meester Kung’s kijk op het belang van leren dat leidt
tot begrip op drie niveaus: spiritueel begrip van het Hemels Plan, intellectueel
begrip van juist gedrag, en sociaal begrip van andere mensen. ‘De Meester zegt:
Als je het Hemels Plan niet begrijpt, kun je geen voorbeeldig persoon worden;
als je de juiste manier (ritueel) om dingen te doen niet begrijpt, kun je geen daad
verrichten; als je geen woorden begrijpt, kun je niet tot mensen doordringen.’
Blavatsky en Confucius waren twee grote exponenten van het doorleven van de
Oude Wijsheid. Beide spraken ze in de taal van hun tijd. Maar ook spreken ze
beide tijdloze waarheden tot ons als we daarvoor open staan.

Met betrekking tot deze vier categorieën moeten we voorzichtig zijn met het
plaatsen van mensen, vooral van onszelf. Meester Kung gaf het goede voorbeeld,
zoals hij vaak deed. Zoals eerder gezegd, identificeerden HPB en de Meesters
Confucius duidelijk als iemand die tot de tweede categorie behoort, een vijfde
ronder, die de lessen had geleerd waar de meeste van ons nog steeds mee
worstelen. Confucius eiste echter nooit zo’n status op (Analects 7:33) : ‘Hoe durf
ik te veronderstellen dat ik een wijs of een voorbeeldig mens ben? Wel kan over
mij worden gezegd dat ik er onophoudelijk naar streef dat te zijn en anderen te
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De hersenen voorbij,
een interview
met Eben Alexander
Richard Smoley
Richard Smoley, redacteur van Quest books
en Quest magazine, is schrijver en filosoof.
Hij houdt zich bezig met de mystieke en
esoterische leringen van de wereld, in het
bijzonder die van de westerse beschaving.

Tan, Sor-hoon, Three Corners for One: Tradition and Creativity in the Analects, In
Confucius Now: Contemporary Encounters with the “Analects”, ed. David Jones.
Tucker, Mary Evelyn. Introduction to Confucian Spirituality, vol. 1, ed. Tu Weiming and
Mary Evelyn Tucker. New York: Crossroad, 2003.
Uit: Quest Magazine, najaar 2010
Vertaling: Peter le Poole

Tegenwoordig wordt de intellectuele wereld geconfronteerd met een opstand.
Het heeft niets te maken met politiek of economie. Het gaat over wereldbeelden.
Eigentijds intellectueel denken is bevooroordeeld door een materialistische blik op
het universum die automatisch alles wat ‘spiritueel’, of nog erger, ‘mystiek’ is, afwijst.
Er komt steeds meer bewijs aan het licht dat deze beperkte visie op de werkelijkheid
tegenspreekt en meer en meer intellectuelen komen ertegen in opstand.
Eben Alexander is één van de beroemdste voorbeelden. Hij is een
Amerikaanse neurochirurg. In 2008 raakte hij in coma door een
ernstige hersenvliesontsteking. Terwijl hij volgens de gebruikelijke
opvatting geen enkel bewustzijn kon hebben, had hij een diep en
inspirerend visioen van werelden voorbij deze.
Alexander beschrijft deze reis in de bestseller Na dit leven. Een
neurochirurg over zijn reis naar het hiernamaals. Het boek veroorzaakte een schok. Het kwam op de omslag van Newsweek en er
waren natuurlijk ook de gebruikelijke pogingen om het belachelijk te maken.
Sindsdien reist Alexander rond en geeft lezingen voor vele toehoorders. Zijn
tweede boek, De hemel in kaart. Een neurochirurg onderzoekt de mysteries
van het hiernamaals, werd geschreven samen met mijn goede vriend en Quest
medewerker Ptolemy Tomkins en verscheen in november 2014 (de vertaling in 2016).
In juli 2014 sprak Alexander op uitnodiging van de Theosophical Society voor een
gehoor van zo’n vierhonderdvijftig mensen in Glen Ellyn, Illinois en later voor de TS
Summer National Convention. Ook gaf hij onderstaand interview. Karen Newell was
er ook. Zij is zijn compagnon in Sacred Acoustics, een bedrijf dat audio-meditaties
ontwerpt en daarbij verschillende soorten geluid samenvoegt om hogere stadia van
bewustzijn te stimuleren.
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Richard Smoley: Misschien zou u om te beginnen iets kunnen vertellen over uw reis.
Eben Alexander: Ik heb meer dan twintig jaar in de academische neurochirurgie
doorgebracht en dacht dat ik wel wist hoe het hersen-denkbewustzijn werkt. Ik zat
helemaal vast in de beperkte materialistische mindset van de neurowetenschap van
de twintigste eeuw die zegt dat iets in de hersenneuronen en hun activiteit jou je
bewustzijn geven. Hoewel niemand er enig idee van had hoe dat werkte, dacht ik dat
we het gewoon meer moesten onderzoeken en het ontcijferen.
Daarom was mijn ziekte, die in november 2008 begon, zo revolutionair voor mijn
denken. Ik moest terug naar af en alles in twijfel trekken wat ik ooit gedacht had
over de werkelijkheid te weten. Ik had een heel ernstige vorm van bacteriële
hersenvliesontsteking. Pas toen ik maanden en maanden later terug keek, begon ik
me te realiseren wat een perfect model van de menselijke dood meningitis is, speciaal
de ernstige vorm die ik had: eigenlijk ontbindt hij de neocortex.
De moderne neurowetenschap zegt dat de neocortex, dat is het hele buitenoppervlak
van de hersenen, het gebied is dat alle details van bewuste ervaring oproept.
Aangezien deze ziekte je neocortex uitwist, wat is dan de volgende stap? Voor mij als
neurowetenschapper zou het heel duidelijk zijn geweest dat de volgende stap het niets
is. Iedere dokter die iets weet over gramnegatieve bacteriële hersenvliesontsteking
en van de details van mijn ziekte zou zich realiseren dat mensen niet in die toestand
raken en terugkomen met hallucinaties, dromen of exotische verhalen; ze komen
terug met niets. In feite komen ze gewoonlijk helemaal niet terug. Juist het tegendeel
gebeurde en dat was een raadsel of hersenkraker.
De buitengewoon avontuurlijke reis die ik meemaakte en die ik
beschrijf in mijn boek Na dit leven, had volgens alle moderne
kennis die zegt dat de hersenen het bewustzijn maken,
helemaal niet kunnen gebeuren. En toch beleefde ik deze
absoluut verbazende ultra-reële ervaring, een avontuurlijke reis
die maanden of jaren leek te duren, hoewel hij paste in zeven
aardse dagen.
Voor mij was dat het kernmysterie. Hoe kan het dat, als je de
neocortex uitschakelt, je juist alle oogkleppen aflegt en dat er een
bewustzijn van een veel rijkere, veel reëlere en allesomvattende
kennis kan ontstaan? Dat stimuleerde me om een verklaring te
zoeken.
Smoley: Hoe kijkt u nu naar die relatie tussen hersenen en denken?
Alexander: Vóór mijn coma besteedde ik, als neurowetenschapper die meent dat
het brein bewustzijn maakt, geen aandacht aan bijna-doodervaringen (BDE’s); ik zou
toen gezegd hebben dat zij een opflikkering zijn van een stervend brein.

Maar ze zijn veel meer dan dat. In feite worden ze helemaal niet veroorzaakt door een
stervend brein, ze zijn verbonden met een veel wezenlijker, bewust, eeuwig spiritueel
zijn. Mensen met bijna-doodervaringen vertellen altijd over een werkelijkheid die veel
reëler is dan deze. Literatuur over het leven na de dood doet dat ook, en die gaat
duizenden jaren terug.
Ik geef hierover lezingen over de hele wereld. Er komen mensen naar me toe die
niets over deze literatuur weten, maar die met mij hun eigen verbazende persoonlijke
verhalen delen, over bijna-doodervaringen, contacten na de dood, herinneringen
van kinderen aan vorige levens en verhalen over reïncarnaties. Je kunt echt niet
pretenderen dat het een soort massahysterie is, dat het allemaal één of andere
speling van de hersenen is. Dit is iets veel diepers.
Ik heb me gerealiseerd dat bewustzijn, ziel, of geest iets is dat werkelijk bestaat in de
kern van alles wat is. Vóór mijn coma zou ik in de verleiding gekomen zijn om je te
vertellen dat, zoals de conventionele wetenschapsleer zegt, de hersenen, de chemie
en de biologie een illusie van werkelijkheid creëren, een illusie van vrije wil. In feite is
dit absoluut achterhaald. Wat écht bestaat is bewustzijn, ziel of geest.
Zelfs de moderne fysica haast zich om ons te vertellen dat er geen materie is in de
materiële wereld. Het zijn vibrerende banen van energie en ruimte-tijd van een hogere
dimensie. Het is bewustzijn dat essentieel is voor de werkelijkheid die tevoorschijn
komt. Het enige waarvan wij weten dat het bestaat is ons eigen bewustzijn, maar we
zijn zo in dat bewustzijn ondergedompeld dat het heel moeilijk is om onszelf ervan
los te maken.
Ieder mogelijk model of iedere vorm van wetenschappelijke verklaring van de aard
van werkelijkheid moet beginnen met een veel robuustere uitleg van wat bewustzijn
is, omdat het niet door de hersenen teweeg wordt gebracht. De hersenen zijn een
reduceerventiel of een filter. Dat idee werd in de late negentiende eeuw steeds
populairder onder briljante denkers zoals William James, Carl Jung en Frederic
Meijers en toch verloor het zijn aantrekkingskracht gedurende de hoogtijdagen van
de twintigste eeuw, toen de wetenschap verstrikt raakte in puur materialistische
verklaringen.
Smoley: Dus wat is bewustzijn?
Alexander: Ik zou zeggen dat bewustzijn in zijn essentie de waarnemer is, het gewaar
zijn. We zitten zo vast aan de verering van het ego, het zelf, de linguïstische hersenen1
en het rationele denken, dat we uit het oog verliezen dat ons eigen bewustzijn eigenlijk
iets veel diepers en mysterieuzers is. Het is dat beseffende deel van ons, het deel dat
weet van zijn eigen bestaan en van het bestaan van een universum.
Dat stemmetje in mijn hoofd, dat linguïstische menselijke brein dat zo nauw verbonden
is met het raditionele denken en ook met ego en zelf, kan een verzoek doen, zich iets
voornemen, wat dankbaarheid opbrengen, maar er is een veel grotere wijsheid als
1 de linker hersenhelft met de taalcentra
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men dieper en dieper in het bewustzijn komt. Dit hebben mediterenden, Tibetaanse
monniken, mensen die gedurende duizenden jaren het bewustzijn diepgaand
bestudeerden, ons steeds proberen te vertellen. Toch begint de wetenschap nu
pas te erkennen dat we diep in het bewustzijn zelf het bewijs kunnen vinden dat we
verbonden zijn met iets veel groters dan waarover ons verteld wordt door het beperkte
gezichtspunt dat de hersenen bewustzijn maken. In feite, als je je realiseert dat het
andersom werkt, kunnen we door diepe meditatie in aanraking komen met bewustzijn.
We realiseren ons uiteindelijk dat bewustzijn niet iets plaatselijks is.
Vóór mijn coma was ik een conventionele neurowetenschapper die geloofde dat we
de dingen alleen kunnen kennen door onze fysieke zintuigen. Sindsdien heb ik me
gerealiseerd dat dingen als telepathie, precognitie, bijna-doodervaringen, contacten
na de dood, herinneringen van kinderen aan vorige levens met de enorme hoeveelheid
wetenschappelijke literatuur over reïncarnatie ons bewijzen dat bewustzijn niet
plaatselijk is.
Het is belangrijk om niet-plaatselijk bewustzijn te begrijpen. In
wetenschappelijk gezelschap raad ik mensen dat prachtige
boek van de universiteit van Virginia aan, Irreducible Mind:
Toward a Psychology for the Twenty-First Century, van Edward
Kelly. Het bevat achthonderd pagina’s keiharde wetenschappelijke data en analyses die heel duidelijk aantonen dat de
hersenen geen bewustzijn maken. Zoals ik al eerder zei, ze
zijn meer een reductieventiel of een filter. Dit helpt ons om de
mysteriën te begrijpen van de kwantummechanica die honderd
jaar geleden bewees dat bewustzijn fundamenteel is voor het
bestaan van ieder onderdeel van de werkelijkheid dat in dit
universum ontstaat. Bewustzijn wordt naar binnen gefilterd
door de hersenen; het wordt niet door de hersenen gemaakt.
Smoley: U zegt dat het materialistische model van de hersenen en het denken in
de wetenschap zelf steeds meer onder vuur ligt. Ziet u hier veel bewijzen van, in het
bijzonder in de psychologie en in de neurologie?
Alexander: Een aantal gerespecteerde wetenschappers over de hele wereld,
sommigen opgeleid in de psychiatrie, sommigen in de psychologie, realiseert zich
dat het kernprobleem van bewustzijn het meest uitdagende raadsel is voor al het
menselijk denken. Dit betekent dat, niettegenstaande de toenemende tijd die besteed
wordt aan het bestuderen van de hersenen, geen enkele neurowetenschapper op
aarde ook maar iets zinnigs kan zeggen over hoe de fysieke hersenen bewustzijn
zouden kunnen maken.
Veel van de neurowetenschappers die dit probleem bestuderen zijn zich ervan bewust
dat, hoe meer we over de fysieke hersenen weten, hoe meer we ons realiseren dat
zij niet de schepper van bewustzijn zijn. De hersenen zijn duidelijk gerelateerd aan
bewustzijn, maar nogmaals: ze zijn veeleer een reductieventiel of een filter.
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Vaak dagen collega’s mij uit en zeggen ‘Wacht even! Je zegt dat het hele mysterie
van jouw diepe coma, toen je brein beschadigd werd door een bacteriële meningitis,
eigenlijk zorgde dat je oogkleppen afvielen en dat je bewustzijn frisser en echter
werd.’ Ze zeggen dat dat nergens op slaat.
Ik antwoord dan door te wijzen op twee klinische verschijnselen die vaak worden
waargenomen. Neurologen en neurowetenschappers kennen sommige van deze
voorbeelden. Eén is terminale luciditeit, waar ik in mijn boek Na dit leven op wijs.
Vaak hebben oude en dementerende patiënten, als zij dicht bij de dood komen, van
die oases van helder denken, herinnering en interactie, een grote helderheid van
denken die iedere vorm van verklaring tart.
Het andere, veel voorkomende verschijnsel heeft te maken met wat genoemd
wordt de idiot savant of het verworven savant syndroom, waarbij één of andere
hersenbeschadiging, zoals een beroerte of hersentrauma, een oase van
bovenmenselijk mentaal functioneren opent. Deze savantsyndromen komen heel
veel voor. Ik heb er vele van gezien toen ik actief was in de neurochirurgie. Ik zag de
plek waar mensen één of andere hersenbeschadiging hadden en dat dat werkelijk
deze ongelofelijke bovenmenselijke mogelijkheden opende van herinnering, rekenen,
de gave om dingen grafisch weer te geven, of muzikale creativiteit die uit het niets
tevoorschijn kwamen.
Wilder Penfield, vermoedelijk één van de meest beroemde
neurowetenschappers van de twintigste eeuw, houdt waarschijnlijk nog steeds het record van elektrostimulatie van
de hersenen bij wakkere patiënten: tienduizenden episodes
tijdens zijn bestudering van epilepsie. Hij werkte in Montreal
en schreef in 1975 een boek Mystery of the Mind: A Critical
Study of Consciousness and the Human Brain. In dit boek
concludeert hij duidelijk dat hij bij al deze tienduizenden
stimulaties nooit een gebeurtenis ontdekte die een bewuste
ervaring uit vrije wil was. De patiënten voelden zich altijd als
marionetten aan een touwtje. Wat de herinnering, ervaring,
die zij meemaakten ook was, ze wisten altijd dat het iets was
dat werd ‘getriggerd’, opgeroepen. Nooit was er iets dat leek
op een gebeurtenis uit vrije wil.
Voor Penfield was het heel duidelijk. Voor mij komt dit bewijs volledig overeen met mijn
reis zoals ik beschreef in Na dit leven en mijn conclusies en inzichten in bewustzijn.
Als je probeert om vrije wil en bewustzijn te vinden, of ziel, of geest, ze ontstaan echt
niet in de hersenen. Eigenlijk zijn de hersenen ketenen. Dat is precies wat bijnadoodervaringen ons al duizenden jaren proberen te vertellen. Mystici die vergelijkbare
spiritueel transformerende ervaringen hebben gehad, hebben geprobeerd uit te
leggen dat juist als wij vrij zijn van de kluisters van de fysieke hersenen en verlost van
de illusie van het hier en nu, wij werkelijk tot een veel hoger weten komen.
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Smoley: Ik heb begrepen dat de meeste bijna-doodervaringen (BDE’s) enorm positief
zijn. Maar er zijn enkele negatieve ervaringen waar mensen hel en duivels of demonen
tegenkomen. Hoe past dit bij uw beeld?
Alexander: Als je naar een groot aantal BDE’s kijkt, zijn rond de 95 à 98 procent heel
positief, heel liefhebbend. Dit kan compleet onafhankelijk zijn van de omstandigheden
rondom het sterven van die patiënt. Vaak krijgen zij prachtige taferelen van
onvoorwaardelijke liefde te zien, ervaren liefde van een eindeloos machtig spiritueel
wezen, en ontvangen boodschappen, overgebracht door de zielen en geesten van
overleden geliefden, die heel positief en liefhebbend zijn.
Wat negatieve ervaringen betreft: wie mijn boek Na dit leven heeft gelezen, weet dat
ik begon in een heel donker, dreigend, ondergronds gebied, dat ik het ‘gezichtspunt
van de aardworm’ noem. Als ik was teruggekomen van mijn bijna-doodervaring terwijl
ik alleen het ‘gezichtspunt van de aardworm’ had gezien, had ik waarschijnlijk datgene
gehad wat mensen beschrijven als een helse bijna-doodervaring.
Ik heb met andere mensen met bijna-doodervaringen gepraat en duizenden gevallen
van bijna-doodervaringen bekeken; ik geloof dat de helse vaak incompleet zijn. Deze
mensen gaan er niet in met de energie, het vuur en de bezieling om door te breken
naar de hogere gebieden. Voor mij was het heel duidelijk dat onvoorwaardelijke liefde
een enorm vermogen heeft om op alle niveaus te helen: om de individuele ziel te
helen, groepszielen te helen, de hele mensheid te helen, al het leven op aarde te
helen, al het bewustzijn dat in dit materiële universum bestaat te helen.
Er kunnen donkere krachten zijn, maar als we de verbinding kennen met het goddelijke,
de oneindige macht en liefde van dat goddelijke, dan kunnen we dat licht en die liefde
naar ieder gebied brengen waarin we bestaan. Ook naar dit materiële gebied, dat de
lagere spirituele gebieden omvat, inclusief dat gebied van het ‘gezichtspunt van de
aardworm’.
In de reis die ik beschrijf in Na dit leven cirkelde ik rond en steeg op door steeds
hogere en hogere gebieden, door een doorgangsgebied met een prachtige idyllische
vallei, vlinders en engelenkoren, met veel spirituele schoonheid, maar met aardse
eigenschappen. Toen ging ik omhoog naar hogere en hogere gebieden, helemaal
tot de kern: oneindige inktzwarte duisternis, maar vervuld en overvloeiend van het
goddelijke, de kracht van onvoorwaardelijke liefde in zijn helende vermogen en ook
het schitterende licht van die wereld, helderder dan een miljoen sterren. Ik wist dat dat
volledig buiten onze dualiteit stond.
Toen viel ik echter terug naar dat ‘‘gezichtspunt van
de aardworm’’, en heel snel tijdens die reis realiseerde
ik me het belang van geluid, muziek, vibratie. Dat
maakt deel uit van het werk dat ik nu doe met Sacred
Acoustics, samen met Karen Newell: het gebruik
van geluid om de mogelijkheden van onze ziel om te
transcenderen te verhogen. Daarom heeft het werk
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van Sacred Acoustics zoveel te maken met meditatie en het bereiken van diepe
meditatieve toestanden.
Dat alles betekent: tot het besef komen dat liefde een oneindige macht heeft om te
helen. Tijdens mijn reis kwam ik tot het inzicht dat dit geen gevecht is tussen goed en
kwaad waarin beide gelijkwaardig en uitgebalanceerd zijn, en misschien het goede
en de liefde zullen overwinnen Óf misschien het kwaad en de duisternis. Kwaad en
duisternis zijn de afwezigheid van die liefde en van dat licht. Door ons onze goddelijke
verbinding met die eenheid en met die eindeloze helende kracht van de scheppende
bron te herinneren, kunnen we dat licht en die liefde brengen in ieder deel van het
materiële gebied en van de lagere spirituele gebieden.
Smoley: Kunt u meer vertellen over uw werk met Sacred Acoustics? Wat raadt u
mensen aan die een idee willen krijgen van die onvoorwaardelijke liefde, terwijl ze
verbonden zijn met dit aardse gebied?
Alexander: Je hoeft niet te sterven, of bijna te sterven om dit gewaar te worden. Als
een bewust wezen heb je alle mogelijkheden die je nodig hebt om in je bewustzijn
de veel diepere waarheid te zien. Ik raad meditatie aan, stil gebed. Soms krijgen
we dit ‘cadeau’ bij wanhoop over de moeilijkheden van het leven, omdat problemen
en moeilijkheden, zelfs ziekte en trauma, eigenlijk vaak een mooi geschenk zijn. Zo
krijgen we vaak een openbaring van onze diepe verbondenheid met elkaar en met
het goddelijke.
Ongeveer twee jaar na mijn coma maakte ik kennis met het
Monroe-instituut en het werk van Robert Monroe, die drie
prachtige boeken schreef over zijn reizen. Hij was een nogal
nuchter persoon die uiteindelijk spontane uittredingservaringen
kreeg. Gedurende veertig jaar kwam hij er geleidelijk achter dat je
geluid kunt gebruiken, speciaal als verschillende frequenties aan
elk oor worden aangeboden. Dit doet zeer interessante dingen
met het bewustzijn. Ik werd er zo’n twee jaar na mijn coma door
aangetrokken toen ik mensen tegenkwam die nogal wat wisten
over hemisferische synchronisatie, hersentraining die Monroe
hemi-sync. noemt. Men suggereerde dat ik misschien sommige
van de gebieden die ik in mijn coma ervaren had, toen mijn hersenen beschadigd
werden door de meningitis, opnieuw kon bezoeken. Ik kon dat nu doen op een
omkeerbare manier door twee verschillende frequenties op mijn oren te gebruiken.
Er is een specifiek circuit in de hersenen dat zorgt voor heel nauwkeurige timing.
Dat circuit ligt vlak naast een circuit in de hersenstam waarvan de moderne
neurowetenschap je zal vertellen (met ons heel primitieve idee over bewustzijn)
dat het een ontstekingsmechanisme is voor heel ons bewustzijn. Mijn idee was
dat ik, door het aanbieden van verschillende geluidsfrequenties aan mijn oren, de
elektrische activiteit in de hersenhelften zou kunnen synchroniseren. Dit zou de
informatieverwerking van de neocortex uitschakelen en toestaan dat mijn bewustzijn
vrij werd, net als toen de meningitis mijn neocortex aantastte.
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Dat is het werk dat ik nu doe, in samenwerking met Sacred Acoustics. Wie geïnteresseerd is moet maar eens surfen naar http://sacredacoustics.com. Het heeft te maken
met een subtiele afstemming van het aangeboden geluid op de beide oren om het
bewustzijn te bevrijden.
Smoley: Welke spirituele personen hebt u het meest inspirerend gevonden?
Alexander: Ik groeide op in een methodistenkerk in Winston-Salem, North Carolina.
Mijn vader had grote invloed in mijn leven en hij had een eigen heel sterk religieus
geloof. Hij was opgegroeid in Oost Tennessee tijdens de grote economische
depressie van de jaren dertig. Hij was oorlogschirurg geweest in de Pacific tijdens de
Tweede Wereldoorlog, en daarna zette hij een neurochirurgisch trainingsprogramma
op. Hij was dus zeer wetenschappelijk, maar ook diep religieus en echt spiritueel. Ik
probeerde in zijn voetspoor te treden, zo goed als ik kon.
Natuurlijk, als kind van de zestiger en zeventiger jaren wist ik dat wetenschap de weg
naar waarheid is. En hoe graag ik ook wilde geloven wat mij bij de methodisten was
geleerd, gedurende al die jaren dat ik in de academische neurochirurgie werkte, vond
ik het steeds moeilijker om het overleven van het bewustzijn na de dood van hersenen
en lichaam te verklaren. Zoals ik al eerder zei, hing ik de moderne twintigste-eeuwse
neurowetenschappelijke visie aan dat de hersenen bewustzijn maken. En dat betekent
natuurlijk dat er geboorte en dood is, en niets meer dan dat; dat geen van ons een
vrije wil heeft en dat bewustzijn een illusie is.
Mijn coma-reis toonde me dat dat alles onjuist is. Toen ik
meer en meer begon te studeren over BDE’s, de literatuur
over het leven na de dood en de geschriften van mystici en
profeten die duizenden jaren terug gaan, werd ik getroffen door
de overeenkomsten: zij komen allemaal samen in een veel
diepere waarheid. Het blijkt dat de linguïstische hersenen in
veel opzichten onze vijand zijn als we proberen tot een dieper
begrijpen te komen. We kunnen echt op diepere manieren
communiceren, manieren die te maken hebben met een veel
zuiverder vorm van bewustzijn. Daarom ben ik een enorme
aanhanger van meditatie en moedig mensen aan om dagelijks
te gaan mediteren.

wezens zijn, en dat in feite ons bewustzijn zelf een directe verbinding is met de
eindeloze, liefhebbende, scheppende bron in het hart van alle zijn. Zoals zovelen die
dergelijke ervaringen hebben gehad je zullen vertellen: die onvoorwaardelijke liefde
is eindeloos helend. Het is belangrijk voor ons allemaal om ons te realiseren dat we
eeuwige, spirituele wezens zijn, dat we in vele reïncarnaties terugkomen gedurende
ons opklimmen naar die eenheid, en dat we dat hier allemaal samen doen. Bewustzijn
verbindt ons allemaal, niet alleen als mensen, niet alleen als leven op aarde, maar
met al het bewuste leven in het hele universum.
Mijn reis toonde me dat de menselijke hersenen en
het denken nooit een theorie van alles zullen hebben.
We kunnen onmogelijk ooit de grootse werkingen van
dit universum in zijn hoogste betekenis begrijpen, het
werk van de grote schepper, nooit! Maar de reis gaat
absoluut iedere beschrijving te boven, dat is waar we
allemaal deel van uitmaken en wat we allemaal doen
als eeuwige spirituele wezens die als één met elkaar
verbonden zijn.
Alle wrijvingen tussen religieuze scholen, tussen
wetenschap, filosofie, religie en spiritualiteit zijn valse
grenzen die te maken hebben met de linguïstische
hersenen die steeds proberen te definiëren en te
beperken. We moeten echt een topdown benadering
gebruiken. Dat kunnen we allemaal doen door ons
bewustzijn te onderzoeken door gebed en meditatie.
Uit: Quest Magazine 103.1 (winter 2015)
Vertaling: Marianne Plokker

Naarmate ik meer lezingen gaf over mijn ervaringen, begon ik meer te horen over
kabbalisten, christelijke mystici, sufi’s, boeddhisten, hindoes en atheïsten die door
een of andere gebeurtenis een heel diepe spirituele bewustzijnservaring hadden
gekregen. Ze hadden het allemaal over hetzelfde.
Smoley: Is er iets wat u nog wilt toevoegen?
Alexander: De centrale boodschap van Na dit leven is dat bewustzijn de kern van
alle bestaan is. Ik denk dat het belangrijkste aspect van deze les, die zoveel BDE-ers
en andere spirituele reizigers mee terug nemen, is dat we allemaal eeuwige spirituele
198
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Bestuurstafel

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – december 2019

14.15 uur

Dr. Mona Irrmischer: Wetenschappelijke effecten van meditatie.
Meditatie is altijd een centraal onderdeel geweest van spirituele
tradities. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van
meditatie op lichaam en hersenen. Wat voor veranderingen
vinden er plaats, en wat voor invloed heeft het op ons welzijn en
geestelijke gezondheid?

15.20 uur

Theepauze

15.50 uur

Dr. Laurie Faro: Nieuwe rituelen en rouw; de deelname van
kinderen aan uitvaartrituelen. Uitvaartrituelen behoren tot de ‘rites
de passage’. Ze werken door op het proces van rouwverwerking
dat nabestaanden doormaken na de dood van een dierbare.
Welke rituelen kunnen in familieverband worden uitgevoerd en
hoe helpen ze kinderen in hun proces van rouwverwerking?

17.00 uur

Sluiting, zo mogelijk met een korte forumdiscussie

Op 9 november 2019 was de najaarsdag van de Theosofische Vereniging in
Nederland (TVN) en het Internationaal Theosofische Centrum (ITC), zoals
gebruikelijk in de Besant Hall in Naarden. In het thema Latente vermogens in
de mens handelde deze over Religieuze en mystieke ervaringen, met boeiende
lezingen van Hein van Dongen, David Nieuwejaers, Ingmar de Boer en Arjan
Lelievelt. Zo leerden wij respectievelijk veel over William James, Johannes van
het Kruis, siddhi’s (de bijzondere vermogens uit de Indiase tradities) en over de
quakers. De video-opnamen zullen binnenkort op YouTube te zien zijn, op de
kanalen van de TVN en het ITC.
In 2020 zijn twee voorjaarsdagen zijn, namelijk op de zaterdagen 15 februari en
9 mei 2020.
Hieronder de dagindeling van de voorjaarsdag op 15 februari: Rituelen en
genezing.
10.00 uur

Welkom en koffie

10.30 uur

Opening

10.35 uur

Dr. Ir. Gert Jan van der Steen: Wat gebeurt er bij ceremoniën,
rituelen en inwijdingen? De kracht van het gebed. Rituelen
worden gezien als verbindend en troostend. Esoterisch bezien
worden lagen van werkelijkheid verbonden waardoor helende
energie kan doorstromen.

11.40 uur

Koffiepauze

12.10 uur

Jan Taal: De helende kracht van imaginatie. Verbeelden is als
ademen – we doen het voortdurend. Imaginatie is de bewuste
variant ervan. Het brengt ons in contact met de dimensie die
voorafgaat aan tijd en ruimte, met het Grotere Zelf. Dat is het
innerlijke gebied waar de subtiele energieën die ons leven
bepalen zich bevinden.

13.15 uur

Lunchpauze: voor soep wordt gezorgd, neem zelf je lunchpakket mee.
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Als bijlage bij de vorige Theosofia, september
2019, heeft u de folder Latente vermogens in de
mens ontvangen. Hierin staan de programma’s
tot en met 9 mei 2020.
Heeft u deze folder niet, dan kunt u hem
opvragen bij info@theosofie.nl en krijgt u hem
toegestuurd.
Ter afsluiting het volgende citaat uit Selected
Studies in the Secret Doctrine van S. Lancri:
Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van
het verborgene. Haar onderzoeksveld is het
onzichtbare.

Wim Leys, voorzitter
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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:
Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):
Witte Lotus (l,b):
Open Paradigma (l,b):
Brussel (l,b):
Gent
Tak Vrede (l):

202

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: Boeksalon boven Boekhandel Hijman Ongerijmd,
Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem
zij-ingang avonden: Varkensstraat 24, 6811 GA Arnhem
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: inekevrolijk@hetnet.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 785332 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.theosofiedenhaag.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
Klaartje ten Berge, E-mail: naarden@theosofie.nl
035 698 1811
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG 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: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@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 (Klaas van Harten): Overzicht bibliotheek Tolstraat 154 - Amsterdam

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:
Het dienen van de mensheid
door het ontwikkelen en verwerkelijken
van een zich steeds verdiepend inzicht
in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid
en spirituele zelf-transformatie.
De doeleinden:
Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2019/september
204

Theosofia - Jaargang 120 - nr. 4 - december 2019

