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Theosofische Vereniging in Nederland

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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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
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Isaac Jauli, Enrique Reig
Integrating and Managing the Personal Shadow
Intelligent Handling of Our Dark Energy
116 bladzijden, paperback
ISBN 9788182094475 - Prijs € 11,00
De psychologie leert ons over onze persoonlijke schaduw. Deze kan levenskansen
vernietigen en ons potentieel verminderen. Dit boek legt de persoonlijke schaduw en de
invloed ervan op het leven uit. Schaduwen beïnvloeden de innerlijke ontwikkeling. Dit
boek verklaart de schaduw en leert ons ermee om te gaan door er vanuit theosofisch
oogpunt naar te kijken.

H.K. Challoner
What of Tomorrow? The Problem of Fear
178 bladzijden, paperback,
ISBN: 0722950462 - Prijs € 4,65
Wij kunnen de toekomst niet kennen, en dat verontrust ons. In onze kleine, persoonlijke
problemen, zowel als op landelijk- en wereldniveau ervaren wij vaak de toekomst als
bedreigend. De angst die dit kan veroorzaken tast onze gemoedsrust aan, en zelfs
onze gezondheid als we ons er niet van kunnen vrijmaken. Dit boekje helpt ons - door
theosofisch inzicht - de juiste houding aan te nemen tegenover dit typisch menselijke
probleem,

Elizabeth Howes, Sheila Moon
The Choicemaker
The Sacred Responsibility of Making Choices
221 bladzijden, paperback,
ISBN: 0835604926 - Prijs € 8,50
Het is van vitaal belang dat we erkennen dat de mens van nature een vrije wil heeft en
dus een ‘keuzemaker’ is, en dat dit het grote verschil is tussen hem en ‘niet-denkende’
wezens. De auteurs ondersteunen hun boeiende betoog met gedocumenteerd
droombewijs, nieuwe interpretaties van bijbelse en andere klassieke verhalen, onze
menselijke neiging tot het maken van mythen, en de basisconclusies in de Jungiaanse
dieptepsychologie.
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Wat de wereld nodig heeft
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van
The Theosophical Society (Adyar).
Dit is de tekst van zijn toespraak tijdens
de internationale conventie in Adyar,
december 2014.
Dit artikel verscheen onder de titel
The Present Need.

Ik wil graag enkele gedachten met u delen over de tegenwoordige tijd en wat er
zou moeten gebeuren. Kunnen we dit herkennen en erop reageren? Wat is er
mogelijk in deze tijd, ons specifieke ontwikkelingsstadium in aanmerking genomen?
Ons eerste begrip van de betekenis van theosofie kwam voornamelijk tot ons door
H.P. Blavatsky (HPB). Haar werk was moeilijk. Gedurende haar leven had ze weinig
van wat materiële rijkdom wordt genoemd. Toch kon ze deelnemen aan het stichten
van iets wat is uitgegroeid en wat nu wortels heeft in zeventig landen, met bezittingen
van geld tot land en het belangrijkste: 26.000 leden die betekenis en waarde hebben
gevonden in theosofie.
HPB maakte zich geen illusies dat haar werk gemakkelijk geaccepteerd zou worden.
Gelukkig maar, want tijdens haar leven kwam ze veel afkeuring en beschuldigingen
tegen waardoor een doorsneemens ermee zou zijn opgehouden. Hoe boos ze er ook
van werd, steeds was ze bereid hier bovenuit te stijgen en het opnieuw te proberen.
Ze zei dat de wereld waartegen zij sprak theosofische leringen niet zou begrijpen; pas
in de twintigste eeuw zouden de leringen die zij doorgaf geleidelijk begrepen kunnen
worden. Er moest eerst een zekere groei plaatsvinden op het menselijk toneel. Iets van
die groei heeft plaatsgevonden op het gebied van het wetenschappelijke wereldbeeld.
De theosofie die HPB vertegenwoordigde en de beweging die door haar inspanning
begon, was gericht op de toekomst. Voor zover we kunnen nagaan, ziet het er naar
uit dat die toekomst er nú is, aangezien deze leringen nu wortel kunnen schieten
op een manier die betekenisvol is voor de wereld in zijn geheel zoals we die nu
bewonen.
Er is een Afrikaanse uitdrukking die zegt: De ziekte die verborgen is kan niet genezen
worden. Ik wil graag een paar van de verborgen hindernissen onderzoeken waardoor
de volledige uitdrukking van dit theosofische wereldbeeld belemmerd wordt. We weten
dat, waar we hindernissen vinden, we noodzakelijkerwijs ook kansen tegenkomen.
De laatste vier- of vijfhonderd jaar is de manier waarop we de wereld zien verschoven.
Ons huidige wereldbeeld is zo alomvattend geworden dat we het niet eens merken,
Theosofia - Jaargang 121 - nr. 1 - maart 2020
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maar het bepaalt al onze beslissingen en heeft wereldwijde omvang gekregen. Het
heeft zijn oorsprong in de ontwikkeling van eigentijdse wetenschappelijke opvattingen.
Het huidige wetenschappelijke wereldbeeld is relatief nieuw. Vier- tot vijfhonderd jaar
geleden was de specifieke manier om naar de wereld te kijken, die wij nu omschrijven
als ‘wetenschappelijk’, vrijwel onbekend. De huidige overheersende benadering
van wetenschap wordt ‘reductionisme’ of ‘materieel reductionisme’ genoemd. Het
wereldbeeld dat omarmd en gepropageerd wordt is reductionistisch, omdat de
eigentijdse wetenschap zich per definitie alleen bezighoudt met de materiële wereld.
De kosmos zoals die onderzocht, geobserveerd en bestudeerd wordt, behoort tot het
fysieke gebied. Denken over wat goddelijk, of wat bewustzijn is, is niet meetbaar. De
gevolgen ervan zijn dat misschien wel, maar bewustzijn zelf is uitgesloten vanuit het
reductionistische wereldbeeld. Dit is één van de factoren die een sterke beperking
veroorzaken. Het zou op zich niet zo’n groot probleem zijn, ware het niet dat dit
beperkte wereldbeeld in werkelijkheid zo dominant is geworden dat het nu bijna de
wereldreligie is.
Eén van de problemen van een blik die alleen gericht is op de fysieke wereld als zijnde
het volledige universum, is dat we ons nu bevinden in een toestand die nooit eerder
bestond. Er is nog nooit een tijd in de menselijke geschiedenis geweest waarin de
kosmos niet als heilig werd gezien. Dat gebeurt nu niet meer. De kosmos is ‘ontheiligd’
en dat heeft consequenties. De belangrijkste manier waarop we gewoonlijk tot onze
beslissingen over wat dan ook komen, wordt bepaald door de waarden die we hebben
gecultiveerd, en die waarden zijn aangetast.
Een andere stroming die samengesmolten is met het reductionisme had eveneens
zo’n vijf- tot zeshonderd jaar geleden haar begin. Zij begon in de tijd van de protestante
Reformatie in Europa, toen de kerk het laatste woord had. Luther begon deze
beweging en met het verval van dat gevoel van middelpunt en waarde dat Luther op
gang bracht verbreidde zich iets. Wat zich ontwikkelde is een misvormde interpretatie
van het fundamentele idee dat ingebakken zit in de Onafhankelijkheidsverklaring van
de Verenigde Staten van Amerika, dat alle mensen als gelijken worden geschapen.
Dit heeft zich niet tot het westen beperkt; het overspoelt de hele wereld.
Deze tendens is meer dan alleen individualisme dat deel uitmaakt van de natuurlijke
spirituele cyclus waarin het individu zijn eigen centrale kern kan vestigen en van
daaruit handelen. In de ideale situatie ontwikkelt het individu deze kern zo dat
deze vervolgens kan worden omgezet in het bewust dienen van het geheel. Als
schoolkind in de VS moest ik de onafhankelijkheidsverklaring uit mijn hoofd leren:
Wij houden deze waarheid: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, voor
vanzelfsprekend. Dit is een diepzinnige verklaring als we hem begrijpen op het niveau
waarop hij bedoeld is. In termen van onze goddelijkheid is ieder van ons gelijk. Wij
delen dezelfde oorsprong: er is geen afgescheidenheid, geen verdeeldheid. Vanuit
het goddelijk perspectief is gelijkheid zelfs een ontoereikende term. Alles is één; er is
niets om te verdelen, te vergelijken of tegenover elkaar te stellen. Op het niveau van
de populaire discussie is dit begrip verloren gegaan.
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We weten allemaal dat er in de wereld grote wezens zijn wier wijsheid, ervaring,
kennis, opleiding en ontwikkeling de norm ver te boven gaan. Toch zijn we nu in
een stadium waarin ‘alle mensen zijn als gelijken geschapen’ is gaan betekenen:
‘Waarom zou ik luisteren naar zo iemand als ik zijn gelijke ben?’ Hopelijk treedt deze
denkwijze bij onszelf niet zo op de voorgrond, maar dat doet het in de wereld zeker
wel. In de vroege dagen van het werk van de profeet Mohammed werd aan één van
zijn volgelingen iets gevraagd in de trant van: ‘Wat is er zo geweldig aan Mohammed?
Hij is toch gewoon een mens net als alle anderen?’ Het antwoord van deze wijze
mens was: ‘De profeet lijkt op andere mensen op dezelfde manier als een robijn op
andere stenen lijkt.’ We moeten onze gevoeligheid voor deze innerlijke kwaliteiten
weer opwekken. Bij de overheersende gedachtegang heeft deze gevoeligheid de
neiging om ons te ontglippen.
Er zijn twee ontwikkelingen actief in de huidige wereld: de materialistische reductie
van ons wereldbeeld, gepaard gaande met een egocentrisch individualisme. Deze
zienswijze roept een lange lijst van onmiskenbare gevolgen op. Er is een massa crises
in de wereld die we allemaal tegemoet moeten treden. Sommige van de problemen
die we om ons heen zien, zoals de wereldwijde opwarming, klimaatverandering,
ontbossing, snelgroeiende woestijnen, watertekorten, onbeheerste urbanisatie,
vervuiling van aarde, lucht en water, nemen met alarmerende snelheid toe. In
vierenzestig landen in de wereld voeren op dit moment zeshonderd verschillende
groepen oorlog. Dit zijn gewoon de feiten. Dit is de wereld waarin we leven en dit
zijn de problemen die we aan moeten pakken. Als we ervoor kiezen dat niet te doen,
zullen we de gevolgen daarvan ervaren en doorgeven aan volgende generaties.
Zonder dat nieuwe theorieën of nieuwe technologie ontwikkeld moeten worden, is voor
ieder van deze dringende problemen nú een oplossing voorhanden! De benodigde
kennis is aanwezig. Daarom zouden we de vraag kunnen stellen: ‘Als de kennis die
nodig is voor de oplossing beschikbaar is, waarom worden deze problemen dan niet
opgelost? Waarom blijven ze bestaan?’ Het lijkt erop dat, hoe groot onze kennis ook
mag zijn, die kennis op zich misschien niet voldoende is. Kennis is een beetje te klein
voor grote problemen. Er is iets nodig dat gewone kennis te boven gaat, iets dat deel
uitmaakte van de redenen waarom de Theosophical Society (TS) werd opgericht.
Ik wil graag twee citaten delen, één van Albert Einstein en de ander van HP Blavatsky.
De eerste luidt: Geen enkel probleem kan worden opgelost op het bewustzijnsniveau
waarop het werd veroorzaakt. Anders gezegd: we weten niet wie het water ontdekt
heeft, maar we weten dat het niet een vis was... Wij zwemmen rond binnen de grenzen
van een gedachte-oceaan, een zeer beperkte bandbreedte van denken en voelen die
wij gelijkstellen met ‘de echte wereld’. Wij zijn die vissen en we weten het gewoon
niet. Het citaat van HPB was haar antwoord op de vraag: ‘Wat is de wereld?’. Ze zei:
De wereld is de mens die leeft overeenkomstig zijn persoonlijke aard. Beide citaten
komen overeen. Wat wij zien als de echte wereld is slechts de weerspiegeling van
onze collectieve persoonlijke aard. Het is een wereld met heel duidelijke beperkingen
waar iets aan gedaan moet worden.

Theosofia - Jaargang 121 - nr. 1 - maart 2020

7

Laten we, als voorbeeld van de beperkingen van doorsneekennis, eens kijken naar de
huidige oorlogen, geweld, terrorisme enzovoorts die plaats vinden over de hele wereld.
Hoe lossen we die tegenwoordig op? We weten allemaal dat de huidige oplossing
bestaat uit nog meer geweld, en alsof het nog niet genoeg is om de tegenstander te
onderdrukken, gaan we over tot zulk extreem geweld dat er geen antwoord meer op
is. We denken dat dat een oplossing is, en dat vrede kan voortkomen uit oorlog. Het
is duidelijk dat de wereldgeschiedenis aantoont dat dat niet werkt, maar dat betekent
niet dat we het niet blijven proberen!
Eenvoudige logica zou ons kunnen vertellen dat, als we de levens van andermans
geliefden schaden en vernietigen, er geen positieve resultaten uit voort kunnen
komen: de dochters, zonen, familie, buren, vrienden van deze mensen zullen ons
geen goed hart toe dragen. Dergelijke maatregelen kunnen misschien tijdelijk verder
geweld onderdrukken, maar ze kunnen nooit een echte vrede tot stand brengen. Vanuit
theosofisch gezichtspunt weten we dat bij een plotselinge dood in een oorlogssituatie
het lichaam sterft, maar dat het bewustzijn niet verdwijnt. Het gaat deel uitmaken
van de alomvattende atmosfeer, de oceaan waarin wij als vissen rondzwemmen, een
bewustzijn dat nu getekend wordt door vrees, woede en haat. Is dit de oplossing om
tot vrede te komen? Het werkt gewoon niet.
Dezelfde analyse kunnen we toepassen op onze benadering van spirituele studie
en het pad. In eerste instantie worden de meesten van ons aangetrokken tot het
onderzoeken van het spirituele, omdat we in ons binnenste op verschillende manieren
intens lijden ervaren. Voor sommigen is het fysiek, voor anderen emotioneel en voor
nog anderen zit het in het denken, maar het lijden is universeel. Als we beginnen te
begrijpen dat er misschien een glimp van hoop is door spirituele beoefening, hoe
benaderen we dat? Men zegt dat de wortel van al onze problemen een fundamentele,
diepe onwetendheid is. Wat deze onwetendheid betreft is het probleem niet zozeer
dat we niets weten, want we weten heel veel. Het probleem van deze fundamentele
onwetendheid is dat datgene wat we weten en zien onjuist is.
Het veelgebruikte voorbeeld is de man die een opgerold touw op de weg ziet liggen
en denkt dat het een slang is. Zijn hart begint sneller te kloppen, hij staat klaar om
weg te rennen vanwege zijn angst voor slangen. Zijn gedachten en lichaam reageren
zo, omdat de ‘werkelijkheid’ die hij ziet onjuist is. Als hij beseft dat hij zich vergist,
verandert zijn reactie. Als wij proberen iets aan deze onwetendheid te doen, hoe gaan
we dan te werk? Ons normale denken zegt ons dat je onwetendheid opheft door meer
kennis. We vinden dat we meer moeten studeren, dus we pakken de goeie boeken.
Als we daar één van uit hebben, bestuderen we de volgende, en de volgende, en
de volgende, in de hoop dat de oplossingen voor de kwalitatieve verschuiving in
waarneming die we willen bereiken, schuilt in het vele. Als we de wereld beperken tot
slechts een materiële wereld, dan is het antwoord op het probleem inderdaad ‘meer’.
Het is duidelijk dat er iets aan deze benadering moet veranderen.
Annie Besant vertelde eens een verhaal uit de tijd dat ze met de trein naar Chicago
ging. Ze was half in slaap en ineens werd ze wakker door een plotseling hevig gevoel
van zwaarmoedigheid en wanhoop. Ze was nog niet in Chicago aangekomen en ze
8
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wist niet waar dit gevoel vandaan kwam. Chicago werd in die tijd ‘het slachthuis van
de wereld’ genoemd: miljoenen dieren werden daar geslacht. Ze realiseerde zich
dat wat ze voelde deze overweldigende atmosfeer was die van de stad uitging. Het
was bekend dat in de buurt van deze slachthuizen misdaad en geweld veel meer
voorkwamen. Heel vaak werden die misdaden begaan met dezelfde wapens die in
de slachtindustrie werden gebruikt! De atmosfeer waarin we leven heeft dus invloed
op ons.
Hoe gaan we de problemen in de huidige wereld nu
aanpakken? Mr. A. P. Sinnett, één van de vroege
theosofen en ontvanger van veel brieven van de
Mahatma’s, schreef verscheidene boeken, en één
daarvan is Esoterisch boeddhisme. Hierin beschrijft hij
de traditionele onderwijsmethoden van het occultisme
en het spirituele leven. Hij schreef dat deze methoden
probeerden ieder nieuw idee in het denken in te prenten
door eerst verbijstering op te roepen die dan door dat
nieuwe idee uiteindelijk minder werd. Dit is een aardige
manier om te zeggen dat de leerervaring in het leven
van iemand die zich wijdt aan het spirituele pad bestaat
uit het voortdurend ontstaan en oplossen van crises.
Dit geldt voor onze individuele ontwikkelingscyclus.
Het gaat net zo goed op voor de planetaire cyclus. De
wereld zit in een periode van crisis, een verbijstering die werd opgeroepen door de
beperkte denkwijze die aan de planeet en zijn bewoners is opgedrongen. Dit kan zo
niet verder gaan. Het nieuwe idee dat in het denken van de mensheid zal worden
ingeprent is alleen nieuw in de zin dat onze huidige crises ons voorbereiden die idee
te zien en te omarmen. Het idee dat we één zijn, eenheid en broederschap kunnen
ervaren, is zo oud als de mensheid zelf.
Hoe overstijgen wij als theosofen dit specifieke stadium waarin we ons bevinden,
waarin we rijk zijn in kennis, maar arm in oplossingen? Ten eerste door ons te
realiseren dat kennis op zich niet genoeg zal zijn. Er is iets groters dat wij kennen
als ‘wijsheid’. Deze wijsheid is niet alleen maar in bezit van de groten die buiten onze
levenswereld leven. Door zijn aard maakt wijsheid deel uit van ons wezen, dichterbij
dan ademen, dichterbij dan handen en voeten.
In de Stem van de Stilte beschrijft HPB de deugden of pāramitā’s, de perfecties
waarvan de grootste en laatste prajña, wijsheid is. Men zegt dat elk van deze perfecties
een tegengif is voor de verschillende toestanden van denken en voelen. Geduld, één
van de pāramitā’s, is een tegengif voor woede, geweld en dergelijke. Men zegt ook
dat wijsheid het tegengif is voor ieder mogelijk kwaad dat bestaat, en dat een klein
beetje verwezenlijking van wijsheid al genoeg is om veel problemen te verlichten. We
spreken allemaal over wijsheid. Dat is waarschijnlijk het beste wat we kunnen doen,
omdat we niet weten. Wijsheid kan worden omschreven als de waarneming van wat
echt is. Het is ons niet vreemd.
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Ik wil graag een gedicht delen over iemands ervaring. Het werd geschreven door een
groot dichter die ook lid van de TS was, William Butler Yeats. Toen hij vijftig jaar oud
was, had hij een korte ervaring. Hij beschrijft deze in een prachtig, kort gedicht. Het is
een ervaring waar we waarschijnlijk allemaal iets mee hebben:
Mijn vijftigste jaar was gegaan en gekomen,
ik zat, een eenzame man,
een open boek en een lege beker
op het marmeren tafelblad.
Terwijl ik naar straat en mensen keek
vlamde mijn lichaam plotseling op;
en ongeveer twintig minuten
leek mijn geluk zo groot
dat ik gezegend was en kon zegenen.
Dit gedicht beschrijft iemands ervaring van het indalen van buddhi, intuïtie. De twintig
minuten van dit gezegende bewustzijn veranderden zijn leven. Ik denk dat wij allemaal
wel eens iets dergelijks hebben meegemaakt. Misschien kwamen we niet tot onze
volle twintig minuten of was het alleen een kort moment waarop, om wat voor reden
dan ook, onze normale egocentriciteit verdween en iets anders dat vacuüm kwam
opvullen. Terugkijkend op die ervaring was het een geweldig moment. We kunnen
zeggen ‘Ik was gelukkig, ik was vredig’, maar de kern van die ervaring is dat we
op één of andere manier een moment hadden waarop de knagende, voortdurend
roepende stem van egocentriciteit wegstierf, en dat is genoeg voor een heel leven. Dit
is een aanduiding van de wijsheid waar theosofie over spreekt.
Om de Bijbel te citeren, er is een psalm die zo’n ervaring beschrijft. Een regel ervan
zegt: Hij verheft zijn stem en de aarde smelt. De momenten die het meest werkelijk
zijn in ons leven zijn die waarop de ogenschijnlijk vaste aarde uit zicht verdwijnt en
we iets diepzinnigs tegenkomen dat onze latere beschrijving tart, maar dat we toch
steeds proberen te beschrijven. Dit is de kern van het antwoord op de vraagstelling
van deze voordracht van wat er tegenwoordig nodig is. Wat we ook mogen weten, het
zal niet genoeg zijn. Wat onze specifieke talenten ook zijn, het zal niet genoeg zijn.
Wat we ook aan geld, aan hulpbronnen hebben, ze zullen niet voldoende zijn om de
nood om ons heen te lenigen. Maar wat we hebben, of het nu een zandkorrel is of een
miljoen dollar, als het wordt aangeraakt door de zegening van dit verlichte bewustzijn
dat zich in ons allemaal bevindt en dat we allemaal tot op zekere hoogte ervaren
hebben, dan wordt het getransformeerd. Dat is de transformatie die plaatsvindt, dat
is wat er moet gebeuren!

en als dan, anders dan op andere dagen, een gevoel van onbekende uitbreiding de
rand van ons bewustzijn begint binnen te sluipen, en we hiervoor sidderen omdat we
niet weten wat het voor ons zou kunnen inhouden, dan verschijnt een andere grens.
Dit zijn de gebieden waar we moeten leren te leven, omdat we zullen merken dat, als
we deze grenzen naderen, ze terugwijken. Geen van die grenzen kan ons beperken.
Als we een beperking onder ogen zien, dan ontwikkelen we ons vermogen om de
volgende tegemoet te treden.
Er is behoefte aan iets waarvoor de TS in het leven werd geroepen: we vinden de
gereedschappen hiervoor in de harten van ieder van ons. Niets mist, niets ontbreekt,
er is niets méér nodig. Wat ik van ieder van ons zou willen vragen is dat het kompas
dat we gebruiken voor onze levensbehoeften een betrouwbaar kompas is. De
instrumenten van wetenschap, van onze verschillende opleidingen en talenten zijn
op een bepaalde manier zeker nuttig, maar het enige baken dat ons kan leiden is
onze eigen gewaarwording van wat wij hebben ervaren als wijs, als waar. Wat ik aan
ons allemaal zou willen vragen wanneer we de steeds aanwezige behoefte van deze
wereld tegemoet treden, is dat we voortdurend terugvallen op die innerlijke kern. Dat
is wat ons met elkaar verbindt en alleen dat kan oplossingen bieden die ons naar de
volgende trap van deze groeicyclus van de mensheid kunnen brengen.
Niets in deze wereld kan volharding vervangen.
Talent kan het niet; niets komt vaker voor dan onsuccesvolle mensen met talent.
Genie kan het niet; onbeloond genie is bijna een spreekwoord.
Opleiding kan het niet; de wereld is vol van opgeleide wrakken.
Alleen volharding en vastbeslotenheid kunnen alles.
Het motto ‘Ga door’ heeft de problemen van het menselijke ras opgelost
en zal dat altijd blijven doen.
Calvin Coolidge
(dertigste president van de Verenigde Staten, 1872 - 1933)
Uit: The Theosophist, februari 2015
Vertaling: Marianne Plokker

Wat we moeten doen is leren te leven tot aan onze grenzen. Wij voelen ons allemaal
begrensde wezens en we proberen ons binnen deze grenzen te beperken, door nooit
te ver af te dwalen. Hoe weten we waar onze grenzen liggen? Doordat, als we ons
onder mensen bevinden die we niet kennen en we ons ongemakkelijk beginnen te
voelen, we ons er bewust van worden dat hier een muur is die we niet in de gaten
hadden. We zien verschillende vormen van lijden en hebben de neiging ons daarvan
af te keren, we herkennen dat daar een muur staat. Als we in onze meditatie zitten
10
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De pelgrim
Hoe weinigen
van de vele pelgrims,
die zich zonder kaart of kompas
op deze oeverloze Oceaan
van het Occultisme
moeten begeven,
bereiken het begeerde land.
(Uit: De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett,
bladzijde 397, brief 64 [= chronologisch 134]
over proeftijd en chelaschap)

De geestelijke ego van de mens beweegt zich in de eeuwigheid
als een slinger tussen de uren van geboorte en dood.
Maar al zijn deze uren, die de perioden van het aardse leven
en het geestelijke leven aangeven, beperkt van duur,
en al heeft het aantal van zulke stadia in de eeuwigheid,
tussen slaap en ontwaken, illusie en werkelijkheid,
zijn begin en zijn einde,
toch is anderzijds de geestelijke pelgrim eeuwig.
Daarom zijn de uren van zijn postmortale leven,
naar onze opvatting, de enige werkelijkheid.
In de periode van die pelgrimsreis
die wij ‘de cyclus van wedergeboorten’ noemen,
staat hij, bevrijd van het lichaam,
van aangezicht tot aangezicht
tegenover de waarheid
en niet tegenover de illusies
van zijn vergankelijke aardse levens…
(Uit: De Sleutel tot de Theosofie, bladzijde 155)
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O, wever van uw vrijheid
Ali Ritsema
Ali Ritsema (1944-2019) was voorzitter
van de TVN van 1993 tot 2002.
Dit artikel verscheen augustus 2018 onder
de titel O, Weaver of Thy Freedom.
Het werd vertaald door de vicevoorzitter
van het hoofdbestuur van destijds.

De Stem van de Stilte zoals doorgegeven door H.P. Blavatsky (HPB), bevat een
selectie van fragmenten uit Het Boek van de Gulden Voorschriften en is bedoeld voor
het dagelijkse gebruik van Lanoes (leerlingen). Dit Boek van de Gulden Voorschriften
maakt deel uit van de serie waaruit ook de Stanza’s van het Boek van Dzyan werden
genomen waarop De Geheime Leer is gebaseerd. De Stem van de Stilte is opgedragen
aan de enkelen, volgens HPB oorspronkelijk bedoeld voor de weinige mystici in de
Theosophical Society (TS).
Leringen worden gegeven in drie fragmenten: De stem van de stilte, De twee paden
en De zeven poorten. De titel van dit artikel is een aanhaling uit het fragment De zeven
poorten en staat in verband met het fragment waarin de stem van de kandidaten
vraagt (102): Meester van uw eigen barmhartigheid, zult u de Leer van het Hart niet
openbaren? Zult u weigeren uw dienaren te leiden tot het Pad van de Bevrijding?
Dan wordt de leerling door de leraar geïnformeerd over de twee paden naar
nirvana* (179): Het PAD is één, discipel, maar uiteindelijk tweevoudig. De stadia ervan
worden aangeduid door vier [viervoudig dhyana*] en zeven poorten. Het ene is het
open pad en wordt het pad van bevrijding genoemd, met onmiddellijke gelukzaligheid;
het andere is het verborgen pad, het pad van zelfverloochening, met uitgestelde
gelukzaligheid, het ‘pad van smart’. Beide zijn de beloning van verdienste: aan u de
keus.
De leerling die nu srâvaka* genoemd wordt, zegt in fragment 3 tegen zijn spirituele
leraar dat zijn keus is gemaakt (196): Ik dorst naar Wijsheid. Nu hebt u de sluier voor
het verborgen Pad opengescheurd en het grotere yâna* onderwezen. Uw dienaar hier
is gereed voor uw leiding.
De leraar geeft dan aan (197): Bereid u voor, want u zult alléén verder moeten reizen.
De leraar kan slechts de weg wijzen.
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Dit is zoals het is: het spirituele pad, zoals aangegeven in de esoterische filosofie, is
een individueel pad. Niemand kan het pad van iemand anders lopen, zoals ook het
‘weven van vrijheid’ een individuele zaak is. Het lopen van het pad, het weven van
iemands vrijheid is een individuele onderneming naar ‘de andere oever’, de staat van
nirvana (169): De weg naar definitieve vrijheid ligt in uw ZELF.
De srâvaka in fragment 3 heeft ervoor gekozen om het verborgen pad te betreden
door de paramitâ’s*, de gouden sleutels naar de poorten waarvan de laatste en
zevende prajna* is. Het is de sleutel naar de poort die van de mens een bodhisattva
maakt. En de leraar vertelt hem (215): Voordat u de laatste kunt naderen, o wever
van uw vrijheid, moet u via het moeizame pad meesterschap verwerven over deze
paramitâ’s* van volmaaktheid – de verheven deugden, zes en tien in getal.
De poorten zijn edele poorten van deugd die leiden naar bodhi en naar prajna, de
zevende stap van wijsheid. Om daar te komen, moet de srâvaka (200): zich strijdend
een weg banen door zeven poorten, zeven vestingen, bezet door sluwe machten –
belichamingen van hartstochten. Hem wordt gezegd (205) dat de weg hard en doornig
is en dat de poorten steeds nauwer worden.
Als wij er, net als de srâvaka, voor kiezen om dit verborgen pad te nemen of beter: het
pad ‘worden’, wat het in feite is, dan hebben we onze voet gezet op het pad van de
bodhisattva. Een bodhisattva bevindt zich op het pad van de ‘arya’ of
‘heilige’, dat vier stadia heeft en slechts kan worden ingegaan dankzij
een grote spirituele ontwikkeling en ‘groei in heiligheid’. Deze stadia
worden de ‘vier vruchten’ genoemd. De arhat of arhan is iemand
die het hoogste en beste pad is ingegaan en daarom bevrijd is van
wedergeboorten. Hij is de ‘waardige, die goddelijke eerbewijzen
verdient’, volgens de Theosophical Glossary.
Dit is interessant omdat we in deel I van De Geheime Leer (GL)
stanza VI, sloka 7 vinden wat, naar mijn mening, de opdracht is voor
de mensheid op deze aarde. De woorden worden hier gericht aan de
lanoe: Reik naar de vierde ‘vrucht’ van het vierde pad van kennis dat
leidt tot nirvana, en gij zult begrijpen want gij zult zien.
Het is heel wel mogelijk dat dit verband houdt met de ‘opwaartse
ontwikkeling’ naar een meer spiritueel niveau van bewustzijn op de
evolutionaire reis van de mensheid; in mijn ogen een onvermijdelijke
uitdaging voor de mensheid. We worden erop attent gemaakt dat (173)
niemand een arhan wordt in dat leven waarin zijn ziel voor het eerst
begint te verlangen naar definitieve bevrijding. In het commentaar bij
de aangehaalde stanza uit de GL wordt gesteld dat door de arhat nog
drie verdere graden veroverd moeten worden als die de top van de
ladder van arhatschap zou willen bereiken.
Het verborgen of bodhisattva pad, houdt als doel het ‘verborgen
leven’ in, een leven als een nirmânakâya. Voor zo’n leven moet een
14
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nieuw gewaad geweven worden (140): Uit de vuurhaard en de zwarte rook van een
mensenleven stijgen gevleugelde vlammen op, gezuiverde vlammen, die terwijl zij
zich verheffen, onder het oog van karma, tenslotte het glorieuze weefsel weven van
de drie gewaden van het pad.
Deze drie gewaden zijn buddische lichamen of vormen en worden: nirmânakâya,
sambhogakâya en dharmakâya genoemd. Van deze gewaden is de nirmânakâya de
meest glorieuze; dit gewaad is het resultaat van het pad van verzaking. De bodhisattva
ontwikkelt deze vorm in zichzelf, terwijl hij op het pad voortschrijdt. Als hij sterft, blijft
hij in dit glorieuze lichaam dat hij voor zichzelf geweven heeft, onzichtbaar voor de
mensheid, om over haar te waken en haar te beschermen, in plaats van nirvana
in te gaan, zoals in Glossarium 3 van De Stem van de Stilte wordt uitgelegd. Dit in
tegenstelling tot de sambhogakâya en de dharmakâya die ervoor kiezen om elke
mogelijke relatie met deze aarde en elke gedachte eraan achter zich te laten.
Bovenstaande aanhaling toont aan dat de ‘dorst naar wijsheid’ zuivering vereist, een
zuivering in de vuurhaard van het leven, waarbij geleidelijk aan alle onzuiverheden
in onze aard die de zwarte rook veroorzaken, opgebrand worden in het vuur van
wijsheid, terwijl gevleugelde of gezuiverde vlammen een nieuw gewaad weven.
Hierbij zouden de paramitâ’s kunnen worden beschouwd als draden voor het weefsel.
Elk van de poorten kan alleen geopend worden door de gouden sleutel, als het
noodzakelijke transcendentale aspect van de vereiste deugd verworven is. Dit
betekent dat de deugden tot het meest subtiele niveau verfijnd moeten worden door
voortdurend en grondig onderzoek: het omvormen van het Zelf door meditatie en
kennis.
Het is zonneklaar dat dit niet eenvoudig is en daarom worden door de leraar vele
adviezen gegeven voor het ‘weven van uw vrijheid’. Sommige adviezen zijn
gemakkelijk te begrijpen en over andere moet goed nagedacht worden. Bijvoorbeeld
(217): Voordat u de eerste poort kunt naderen, moet u leren uw lichaam van uw
denkvermogen te scheiden, de schaduw te verdrijven en in het eeuwige te leven…
Is het mogelijk om het lichaam van het denkvermogen te scheiden? En zo ja, hoe
doen we dat? Eén van de eerste instructies in fragment 1 kan ons misschien helpen
(4 en 5): Het denken is de machtige verdelger van het werkelijke. Laat de discipel de
verdelger verdelgen. Dit wordt (in 3) voorafgegaan door: Onverschillig geworden voor
alles wat waarneembaar is, moet de leerling de rajah [overheersing] van de zinnen
leren onderkennen, de gedachtenvoortbrenger die begoocheling wekt.
We vallen meestal ten prooi aan onze zintuigen, aan gedachten, emoties, herinneringen
en impulsen van de persoonlijkheid die worden opgeroepen door het bewustzijn dat in
de cellen van de organen van ons lichaam is opgeslagen. De cellen van ons lichaam
staan onderling in verbinding met ons denkvermogen en daarom met de staat van
ons denkvermogen. Als de focus van ons denkvermogen rust op de persoonlijke,
materiële kant van het leven, dan zullen de cellen daarmee in overeenstemming zijn
en daardoor indrukken vanuit het hart, het meest spirituele orgaan van het lichaam,
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het verblijf van de ‘wijsheid van boven’ blokkeren! Als we in staat zijn ons bewust te
worden van deze blokkades door de rajah van de zintuigen te herkennen, als we
(81): het lichaam passief, het hoofd koel, de Ziel hard en zuiver als een fonkelende
diamant hebben gemaakt, dan bevrijden we onszelf van de lichamelijke invloeden
van de persoonlijkheid (zijn we losgekomen van de schaduw, zoals het lichaam vaak
genoemd wordt) en hebben we vrij baan gemaakt voor de influisteringen van het hart.
In dit proces van ‘het lichaam scheiden van het denken’ en het meer ontvankelijk
worden voor de wijsheid van het hart zullen de cellen meer en meer een overwegend
spirituele aard verkrijgen, en zal het lichaam uiteindelijk meer en meer etherisch
worden: gespiritualiseerd. Dan kunnen we zeggen: de discipel is, dankzij het volgen
van de impulsen van het ‘hart’ de begoochelende aard van het denken aan het
verdelgen: de verdelger van het werkelijke aan het verdelgen.
Wat dit proces betreft zijn de instructies in De Stem
van de Stilte nogal streng (54): Worstel met uw
onreine gedachten, voordat zij u overweldigen.
Gebruik hen, zoals zij u zullen gebruiken, want als u
hen spaart en zij schieten wortel en groeien, weet dan
dat deze gedachten u zullen overweldigen en doden.
En 57 vermeldt: Voordat het verstand van uw Ziel
kan begrijpen, moet de kiem van de persoonlijkheid
worden uitgeroeid, de worm van de zinnen vernietigd,
opdat een herrijzen niet meer mogelijk is. Vervolgens
75: Dood in uw binnenste alle herinneringen aan
vroegere ervaringen. Zie niet om, of u bent verloren.

vrees tegemoet te treden.

Achter dit alles is één ding van het allergrootste
belang. Het mag niet over het hoofd worden gezien en
dient nooit vergeten te worden: de ‘grond’ waarop we
‘lopen’, het motief, de drijfveer van binnenuit! Deze
grond moet juist zijn, sterk en de basis zijn van al onze
inspanningen. Anders zullen we niet in staat zijn om
de beproevingen en valkuilen, leven na leven, zonder

Als we het spirituele pad kiezen uit eigenbelang, voor het heil van onszelf, dan zou
dat een zelfzuchtige actie zijn. Daarom wijst de leraar de beginner er in 143 tot 145
op dat het open pad de weg is naar zelfzuchtige gelukzaligheid, die wordt gemeden
door de bodhisattva’s van het ‘Verborgen Hart’, de Boeddha’s van Compassie.
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap, zegt hij, de beoefening
van de zes verheven deugden is de tweede. Het nederige kleed van nirmanakâya
aannemen betekent eeuwige gelukzaligheid voor het Zelf verzaken om te helpen met
de verlossing van de mens. Om nirvana’s gelukzaligheid te bereiken, maar om die
op te geven, is de meest verheven, de laatste stap, - de hoogste op het pad van
zelfverloochening.

16
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Zodoende kunnen we onszelf afvragen (307): Kan er gelukzaligheid zijn, wanneer al
wat leeft moet lijden? Zult u gered worden en de hele wereld horen wenen?
Wat is ons antwoord op deze vragen? Zijn wij net als de srâvaka? Hebben wij ook
‘dorst naar wijsheid’?
Als dat zo is, kies dan uw weg, o wever van uw vrijheid … maar alleen om steeds
weer met de ellende van de wereld te worden verenigd en om tot het eindeloze einde
onzelfzuchtig te zijn.
Uit: The Theosophist, augustus 2018
Vertaling: Louis Geertman
Korte uitleg van gebruikte woorden:
* dhyana: de staat van meditatie waarvan er vier graden zijn
* nirvana: vrij zijn van de beperkingen van ‘maya’ of illusie
* paramitâ’s: de zes transcendentale deugden
* prajna: synoniem van mahat, het universele denkvermogen
* srâvaka: iemand die luistert, een leerling die spirituele instructies bijwoont
* yâna: voertuig; mahayâna is het ‘grote voertuig’ en hinayâna ‘het kleinere voertuig’

Foto: Ali en Louis, internationale conventie Adyar, december 1996

TVN-lid dat haar stoffelijk lichaam heeft afgelegd

Op 16 december 2019 is mevrouw Ali Ritsema uit Zoetermeer overgegaan.
Zij was 75 jaar en lid sinds 1982.

Moge onze liefde en dankbaarheid haar begeleiden op haar verdere zielereis.
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Theosofische boekhandel Adyar

Een nieuwe school, de Adyar
Theosofische Academie (ATA)
Geetha Jaikumar

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

William James
Vormen van religieuze ervaring
Een onderzoek naar de menselijke aard
404 bladzijden, paperback, uitgeverij Abraxas,
ISBN 9789080730021 - Prijs € 29,95

Geetha Jaikumar was directeur van
een handelsschool.
Zij woont in Adyar en is redacteur van
onder meer de Adyar Newsletter.

Op de najaarsdag van 9 november 2019 werd in de Besant Hall dit boek uitvoerig
besproken door Hein van Dongen; het is eigenlijk een must voor elke theosoof. Aan
de hand van autobiografisch materiaal van mensen met een verschillende culturele
en levensbeschouwelijke achtergrond analyseert James de menselijke aard. Mystiek
benadert James voor het eerst als een eigensoortige menselijke ervaring die niet herleid
kan worden tot andere psychische ervaringen of verschijnselen.

Alain Delaye
Jan van het Kruis – wijze, dichter, mysticus
137 bladzijden, paperback, uitgeverij Carmelitana,
ISBN 9789492434029 - Prijs € 14,95
Op de najaarsdag van 9 november 2019 gaf David Nieuwejaers een prachtige inleiding
over dit werk van Johannes van het Kruis, zoals hij meestal genoemd wordt, de Spaanse
mysticus en dichter uit de 16e eeuw. Zijn werk schetst een reis naar de levende God. Het
meest bekend is hij vanwege De donkere nacht van de ziel. Een gedicht dat iedereen die
het Pad gaat eigenlijk gelezen moet hebben.

Rufus Jones
Quakers – triomf en tragiek van het geweten.
Beeld van een humanitaire religie
160 bladzijden, paperback, uitgeverij Abraxas,
ISBN 9080730041 - Prijs € 12,95
Op de najaarsdag van 9 november 2019 sprak Arjan Lelivelt over de buitengewone
ervaringen en gebeurtenissen rondom het ontstaan van de Quakerbeweging in het
17e eeuwse Engeland. Dit in het kader van de derde doelstelling van de theosofische
vereniging. Maar ook in het kader van de tweede doelstelling is dit een interessante
religieuze beweging die veel invloed heeft gehad op de Engelse en Amerikaanse
cultuur, en die bij theosofen over het algemeen minder bekend is. De Quakers staan
vooral bekend vanwege hun hoogstaande ethiek.
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Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle mensen,
altruïsme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats zelfstandig en
logisch denken. We zouden het zuiver mechanische geheugenwerk tot een volstrekt
minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de ontwikkeling en oefening van de
innerlijke zintuigen, vermogens en latente capaciteiten . . . We zouden ons richten
op het vormen van vrije mannen en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle
opzichten onbevooroordeeld, en bovenal onbaatzuchtig.
H. P. Blavatsky in De Sleutel tot de Theosofie (bladzijde 251 en 252)
Inleiding
De Adyar Theosophical Academy (hierna: de ATA) is een school van de Theosophical
Educational Society, Chennai, gelegen op de rustige campus van Besant Gardens,
in het midden van de bruisende stad Chennai (voorheen Adyar). Een speciale
plechtigheid (puja) vond plaats op 20 juni 2019 om te vragen om een gunstige start
van deze school: daarna viel een lichte regen, bijna alsof de natuurgeesten de jonge
onderneming hadden gezegend.
De school, die op 24 juni 2019 van start ging, is omgeven door bomen, waaronder
een grote Banyan-boom. Met ruime klaslokalen en ook veel ruimte buiten biedt de
ATA aan leerlingen een ideale plek voor creativiteit en onderzoek. De school zal
leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs, met het Indiase certificaat van
secundair onderwijs (ICSE). Engels is de instructietaal, en de klassen zullen maximaal
twintig leerlingen hebben. Afgezien van een zorgvuldig samengesteld en divers
academisch programma met tal van andere activiteiten volgens het curriculum, zal
de school unieke leermogelijkheden creëren door actieve betrokkenheid bij natuur,
milieu en de gemeenschap. In eerste instantie zal de ATA groepen hebben voor
peuters en kleuters, en zal elk jaar gefaseerd uitbreiden door klassen toe te voegen.
Mevrouw Sonal Murali is directeur van de school en houdt toezicht op alle activiteiten.
In december 2019 waren er achtenveertig leerlingen.
Theosofia - Jaargang 121 - nr. 1 - maart 2020
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Hier volgen enkele belangrijke punten uit de toespraak
van Vicente Hao Chin Jr.:
•

Mensen zijn het product van cultuur, media,
opvoeding en onderwijs. Aan al deze invloeden
kan specifiek op het gebied van onderwijs
systematisch iets gedaan worden om ervoor te
zorgen dat een individu werkelijk kan veranderen
om vreedzamer, harmonischer, altruïstisch en
gelukkig te worden.

•

De meeste scholen van vandaag de dag, over de
gehele wereld, geven echter alleen de heersende
waarden en gewoontes door die nu juist de
oorzaak zijn van egoïsme, misdaad, corruptie en
geweld. Ze bevorderen de ‘rat-race’ (= rennende
horde, ongezonde wedijver) in een samenleving
die is gebaseerd op vergelijking en competitie.
Ze wekken angst op en zorgen voor frustratie en
ongeluk onder jongeren.

•

Waarom kunnen scholen geen oases zijn van vreugde, van vrolijke opwinding,
van liefde, uitdaging, creativiteit en geluk, in plaats van kerkers van angst, pesten,
stress en ongeluk? Kunnen leerlingen niet competent en intelligent worden zónder
bedreigd, vergeleken en gestraft te worden? Is dat uitvoerbaar? Kan een school een
liefdevolle en gelukkige plek zijn en toch competente volwassenen voortbrengen?

Foto: The Adyar Theosophical Academy in Besant Gardens.

De filosofie van de ATA
Op de openingsdag van de school gaf Vicente Hao Chin Jr. een informatieve
diapresentatie. Hij was voorzitter van de Theosophical Society in de Filippijnen
en is oprichter en voorzitter van de Golden Link School/ het Golden Link College
in de Filipijnen. Hij benadrukte het doel van de Theosophical Society, namelijk het
bewerkstelligen van transformatie, zowel in het individu als in de samenleving.
Werkelijke transformatie komt voort uit het ontwaken van de hogere vermogens in de
mens en uit het meester zijn over de lagere natuur. Vanuit dergelijk getransformeerde
individuen kan een samenleving ontstaan die waarlijk harmonieus en liefdevol is, en
tot groei zal leiden. Veel aandacht wordt besteed aan opvoeding vanuit theosofische
principes, en aan onderwijs dat zich richt op het leggen van de juiste basis voor
de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het denkvermogen en het karakter van de
kinderen.

Foto: Kinderen bezig met een creatieve les aan de ATA

20

Theosofia - Jaargang 121 - nr. 1 - maart 2020

Foto: Vicente Hao Chin Jr. plant een champaka boom op het ATA-terrein
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Die oase van vreugde, vrolijke opwinding, liefde, uitdaging, creativiteit en geluk:
dat is de visie en de missie van theosofische onderwijsinstellingen zoals de Adyar
Theosophical Academy (ATA). Daar probeert men evenwichtige en gezonde individuen
op te voeden en te koesteren die eveneens competent in hun carrière zullen worden.
Dergelijke onderwijsinstellingen zullen proberen een schoolcultuur en omgeving te
bieden die de vollere bloei van het innerlijke potentieel van kinderen aanmoedigt, zonder
concessies te doen aan de academische eisen die nodig zijn om hen voor te bereiden
op de buitenwereld. Dit alles kan worden gedaan in een sfeer van vrijheid, liefde,
vriendelijkheid, creativiteit en uitdaging. Leerlingen zullen dan niet alleen bekwaam
worden, maar ook veranderen in gelukkige mensen die vreugde zullen ervaren in het
helpen van anderen.
Uit: Adyar Newsletter, juni-juli-augustus 2019
Vertaling: ER
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra
Maart 2020
Amersfoort
16
De Mens, God en het Universum,
studiemiddag
23
Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam
21
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
21
Inleiding tot de Bhagavad Gita,
lezing, Marleen Schefferlie (14:00)
Apeldoorn
19
Het proces van zelf-transformatie,
van Vicente Hao Chin, Jr., studieavond
Arnhem
11
Gespreksgroep
16
Mindfulness meditatie - 7, Ineke Vrolijk
25
Gespreksgroep
30
Gevallen engelen,
lezing, Sandra van Dalen
Den Haag
11
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
11
Open meditatiebijeenkomst Mijn Lichaam,
meditatiegroep,
Rien van der Linden & Anitha Kreuijer
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
18
Open meditatiebijeenkomst Mijn Lichaam,
meditatiegroep,
Rien van der Linden & Anitha Kreuijer
25
Meditatie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
30
Algemene ledenvergadering,
ledenbijeenkomst
Naarden
10
Verdieping: Wijsheid en innerlijke
transformatie
15
Morning talk
22
Kennismaking: Evolutie en het ontstaan
van het heelal, (Theosofie, eeuwige
wijsheid, hoofdstuk 5)
Nijmegen
12
Tetraktys filosofie,
werkgroep, José Swart
19
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
22
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers

Rotterdam
10
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
17
Het meditatiediagram: gevoelsondervindingsvermogen en onderscheidingsvermogen, Kees Rovers
24
Ledenvergadering: nadere informatie
wordt tijdig uitgedeeld.
31
Logewerk in de praktijk deel II:
omgaan met elkaar, Mark Becking
Utrecht
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
22
Algemene Ledenvergadering
Zwolle
10
De weg van het midden,
lezing, Harry Nijhoff
24
Studie Barborka - De Caduceus

April 2020
Amersfoort
6
Klankmeditatie,
lezing, Klaas-Jan van Velzen
20
Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam
4
De Geheime Leer, deel I,
inleidende gespreksgroep (11:00)
4
Het proces van zelf-transformatie
(Vicente Hao Chin), gespreksgroep (14:00)
18
De Geheime Leer, deel I,
inleidende gespreksgroep (11:00)
18
ALV Loge Amsterdam en evaluatie over
2019-2020, ledenbijeenkomst (14:00)
Apeldoorn
2
Het proces van zelf-transformatie,
van Vicente Hao Chin, Jr., studieavond
16
Het proces van zelf-transformatie,
van Vicente Hao Chin, Jr., studieavond
Arnhem
6
Geheime Leer deel 1-(8),
studiegroep, Ineke Vrolijk
8
Gespreksgroep
20
Het spirituele pad of de digitale snelweg?,
lezing, Ria Schopman
22
Gespreksgroep
27
Mindfulness meditatie - 8, Ineke Vrolijk
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Activiteitenagenda

Activiteitenagenda

April 2020 (vervolg)

Mei 2020 (vervolg)

Den Haag
6
Meditaties op de Yoga Sutra’s van
Patañjali, meditatiegroep
8
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
8
Open meditatiebijeenkomst Mijn Lichaam,
meditatiegroep,
Rien van der Linden & Anitha Kreuijer
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
15
Open meditatiebijeenkomst Mijn Lichaam,
meditatiegroep,
Rien van der Linden & Anitha Kreuijer
20
Tibetaans boeddhisme,
lezing, Ineke Vrolijk
22
Meditatie Geheime Leer,
meditatiegroep, Rien van der Linden
Heeze (Eindhoven)
4
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
18
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
5
Verkenning: Samenvattingen en afsluiting
19
Morning talk
21
Verdieping: Samenvattingen en afsluiting
26
Kennismaking: Karma en reïncarnatie
(Theosofie, eeuwige wijsheid,
hoofdstuk 7 en 8)
Nijmegen
2
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
5
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers
16
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
19
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers
23
Tetraktys filosofie,
werkgroep, José Swart
30
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
Rotterdam
7
Achter het universum en achter ons
leven gaat een groot mysterie schuil
(De Mens, God en het Universum),
cursus, Ronald Engelse
14
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
21
Het vergeten contact tussen lichaam en
geest, lezing, Els en Jan van der Broek
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Rotterdam (vervolg)
28
Een maatschappelijk en psychologisch
profiel van “de theosoof“
lezing, Ingmar de Boer
Utrecht
3
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
14
De mens, God en het Universum,
studie, Ronald Engelse
17
Krachtvelden op aarde en hun werking,
lezing, Pieter Pieters
21
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
24
Algemene Ledervergadering,
alleen voor leden
Zeeland
5
Bahaï-geloof,
lezing, Oscar Mendez Rosa
Zwolle
14
Theosofie en kunst,
lezing, Ineke Kerssen
28
Studie Barborka - De leer van het
universele zonnestelsel

Mei 2020
Amersfoort
11
Witte Lotus, herdenking van het leven
van mevrouw H.P. Blavatsky
(neemt u enkele witte bloemen mee?)
13
Meditatie / genezingsdienst
18
Jaarvergadering
Amsterdam
9
The Book of Life
(inleiding op J. Krishnamurti),
dialoog Javier Gomez Rodriquez (10:30)
9
Witte Lotusdag,
ledenbijeenkomst (14:00)
23
The Book of Life
(inleiding op J. Krishnamurti),
dialoog Javier Gomez Rodriquez (10:30)
23
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (14:00)
Apeldoorn
8
Witte Lotusdag & Het proces van zelftransformatie, van Vicente Hao Chin, Jr.,
studieavond
Arnhem
11
Witte Lotusdag, leden en genodigden
13
Gespreksgroep
18
Mindfulness meditatie - 9, Ineke Vrolijk
25
Geheime Leer deel 1-(9),
studiegroep, Ineke Vrolijk
27
Gespreksgroep
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Den Haag
9
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
9
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
11
Witte Lotusdag, ledenbijeenkomst
13
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
13
Open meditatiebijeenkomst Mijn Lichaam,
meditatiegroep,
Rien van der Linden & Anitha Kreuijer
14
Kennismaking met theosofie,
cursus, Jan Maarten Braak
18
Een weg naar zelf-transformatie,
cursus, Mark Becking
25
Empirisch onderzoek naar het
tussenbestaan: het werk van
Dr. Michael Newton, deel 2,
lezing, Alice Bouwland
27
Meditatie Geheime Leer,
meditatiegroep, Rien van der Linden
Heeze (Eindhoven)
16
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Naarden
8
Witte Lotus-viering (voor leden)
24
Kennismaking: De Theosofische Vereniging
(Theosofie, eeuwige wijsheid, bijlage A)
Nijmegen
3
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers
14
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
17
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers
28
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
Rotterdam
5
Achter het universum en achter ons
leven gaat een groot mysterie schuil
(De Mens, God en het Universum),
cursus, Ronald Engelse
12
Ledenbijeenkomst om het leven te vieren
en te overdenken (Witte-Lotus dag)
19
Uiteenzetting van het neuro-logische
niveau uit NLP,
lezing, Madeleine Meijers
26
Het gebed van het hart,
lezing, Aad van der Wekke
Utrecht
1
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
8
Viering Wesak en Witte Lotus,
alleen voor leden
12
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse

Utrecht (vervolg)
15
Redefining death, dood gaan is niets,
lezing, Tim Wyatt (Engels)
19
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
3
Hiërarchieën, in het heelal en in de mens,
studiegroep
8
Witte Lotus viering
Zwolle
12
Witte Lotusdag, sluiting van het werkjaar
met stukjes uit de De stem van de stilte,
Licht van Azië en de Bhagavad Gita

Juni 2020
Amsterdam
13
The Book of Life
(inleiding op J. Krishnamurti),
dialoog Javier Gomez Rodriquez (10:30)
Apeldoorn
4
Het proces van zelf-transformatie,
van Vicente Hao Chin, Jr., studieavond
Arnhem
8
Geheime Leer deel 1-(10),
studiegroep, Ineke Vrolijk
10
Gespreksgroep
15
Mindfulness meditatie - 10, Ineke Vrolijk
22
Afsluiting seizoen 2019-2020,
leden en genodigden
24
Gespreksgroep
Den Haag
8
Een weg naar zelf-transformatie,
cursus, Mark Becking
10
Studie Geheime Leer,
studiegroep, Rien van der Linden
13
Meditatie Stem van de Stilte,
cursus, Ineke Vrolijk
13
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
15
Sluiting van het seizoen,
ledenbijeenkomst
24
Meditatie Geheime Leer,
meditatiegroep, Rien van der Linden
Heeze (Eindhoven)
20
Actualiteiten benaderd in esoterisch
perspectief
Nijmegen
4
Tetraktys filosofie,
werkgroep, José Swart
7
Kennismaking, vervolg met Audoin,
Willy Lammers
11
Goddelijk Plan (Barborka),
leesgroep, Els Sengers
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Activiteitenagenda
Juni 2020 (vervolg)

Gent
2

Rotterdam
2
Achter het universum en achter ons
leven gaat een groot mysterie schuil
(De Mens, God en het Universum),
cursus, Ronald Engelse
9
Het menselijk bewustzijn en
mogelijkheden van bewustzijn,
cursus, Ineke Vrolijk
16
“Ken uzelf“ Eén van de kroonjuwelen
van de oude Pythagorese leer,
lezing, Hans van Aurich
23
Uitbeelding van de eeuwige wijsheid door
de eeuwen heen, Hans den Boer.
Utrecht
5
De Geheime Leer,
studie, Ineke Vrolijk
9
De mens, God en het universum,
studie, Ronald Engelse
16
Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
7
Svabhâva of zelfwording, een boeiende
kijk op de evolutie, studiegroep

Agenda Nederland
Juni 2020
6

12-14
15-19

10:00 Algemene Leden Vergadering,
alleen voor TVN leden, ITC Naarden
International symposium The Science of
Powers Latent in Humankind, ITC Naarden
Seminar met Trân-Thi-Kim-Diêu, Spiritual
Powers in Humankind, ITC Naarden

Stiltegroep Amsterdam organiseert meditatiesessies over verzen uit De Stem van de Stilte.
De zondagavonden zijn afzonderlijk van elkaar
te volgen. 19:30-21:00 bovenzaal Tolstraat 154,
Amsterdam.
15 maart, 2 maart, 19 april, 17april, 7 juni, 21 juni
Mail voor meer informatie naar
vanballengooijen@gmail.com of 06 1232 8039

Cursus inleiding theosofie:
U zult oogsten wat u zaait - karma

April 2020

Brussel
25
Theosofische Orde van Dienst:
Wandeling Hallerbos
Gent
6
Inleiding theosofie: Ziekte,
ongekende oorzaken en genezing

Mei 2020

Brussel
9
Lezing en meditatie,
Geshe Lobsang Tsultrim
Gent
4
Inleiding theosofie: Ontstaan
van psychosomatische ziekten

Juni 2020

Brussel
20
Algemene Ledenvergadering
Antwerpen
13
Inleiding theosofie: Ontstaan
van psychosomatische ziekten
Gent
8
Inleiding theosofie: Het huwelijk,
theosofisch bekeken

Agenda Internationaal
Juni 2020
26-28

Seminar Self-Transformation door
Vicente Hao Chin Jr. (Engelstalig)
Boedapest, Hongarije
e-mail: lillaszabo82@gmail.com

Augustus 2020
3-8

Congres Healing Oneself; Healing the
World (Engelstalig) in York (U.K.)

www.theosophicalsociety.org.uk/york-2020

October 2020
12-17

The Mystery of Consciousness
(Engelstalig) in Edinburgh, Scotland

www.europeanschooloftheosophy.eu/

Agenda België

Verdere info zie de adressenlijst achterin deze
Theosofia, overige info over NL bijeenkomsten
theosofie.nl/bijeenkomsten/loges of theosofie.nl/

Maart 2020
Antwerpen
14
Cursus inleiding theosofie: Ziekte,
ongekende oorzaken en genezing
Brussel
28
De wijsheid van sprookjes,
voordracht, Wim Leys
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Leven zonder
tussenkomst van de wil
J.K. Krishnamurti
Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna vijfenzestig
jaar lang gesproken over inzicht
en meditatie, en vertegenwoordigt daarbij
geen enkele ‘school’ of richting.
Dit artikel is een vertaling van het hoofdstuk
To Live Without the Action of Will,
bladzijde 52 tot 62 van het boek
This Light in Oneself -True Meditation.

Meditatie is niet iets dat jij doet. Meditatie houdt zich bezig met het gehele vraagstuk
van ons leven: hoe we leven, ons gedrag, onze angsten, onze bezorgdheid, ons lijden;
of we eindeloos plezier najagen, of we beelden hebben opgebouwd over onszelf en
anderen. Dit alles maakt deel uit van ons leven, en door dat leven te begrijpen met
de verschillende issues die daarin betrokken zijn, en er daadwerkelijk vrij van te zijn,
betekent dat we onderzoek doen naar meditatie.
We moeten ons huis volkomen op orde brengen. Dat huis zijn we zelf. Die orde wordt
geschapen, niet volgens een patroon, maar wanneer we volkomen begrijpen wat
ordeloosheid en wat verwarring is, en waarom we in ons zelf zo tegenstrijdig zijn, en
waarom er voortdurend strijd is tussen tegengestelden, enzovoorts. Het begin van
meditatie is de dingen op hun juiste plaats zetten. Als we dat niet in ons dagelijkse
bestaan hebben gedaan - daadwerkelijk, niet theoretisch, elk moment van ons leven wordt ons leven een andere vorm van illusie, een andere vorm van gebed, een andere
vorm van iets willen.
Wat is meditatie? We moeten het belang van de zintuigen begrijpen. De meesten
van ons reageren of handelen volgens de driften, de eisen, de aandrang van onze
zintuigen. Die zintuigen handelen nooit als een geheel; al onze zintuigen functioneren
nooit als een geheel, nooit holistisch. Wanneer je jezelf observeert en je zintuigen
gadeslaat, zul je zien dat het ene of het andere zintuig gaat overheersen, het ene of
het andere zintuig neemt een grotere plaats in ons dagelijkse leven in. Onze zintuigen
zijn daardoor nooit in balans. Wat we nu zien maakt deel uit van meditatie.
Is het mogelijk voor de zintuigen om als een geheel te werken? Is het mogelijk voor
je om naar de beweging van de zee te kijken, de heldere wateren, de oneindig
rusteloze wateren, deze wateren volkomen gade te slaan, met al je zintuigen? Of een
boom te observeren, ernaar te kijken, of een mens, of een vogel in zijn vlucht, een
waterstroom, de ondergaande zon, of de rijzende maan, met al je zintuigen volkomen
wakker, open? Als je dat doet, dan ontdek je - jijzelf, niet door middel van mij - dat er
Theosofia - Jaargang 121 - nr. 1 - maart 2020

27

geen centrum is waar vandaan de zintuigen bewegen.
Doe je dit terwijl we praten?
Kijk naar je vriendin, of je echtgenoot, of je vrouw, of een boom, met al de zintuigen
intens actief. Dan is daarin geen beperking. Als je dit doet, word je er jezelf van
bewust. De meesten van ons werken maar met gedeeltelijke of bepaalde zintuigen,
we bewegen of leven nooit met al onze zintuigen volkomen wakker, open, bloeiend.
De zintuigen hun juiste plaats geven wil niet zeggen ze te onderdrukken, ze onder
controle te brengen, van ze weg te lopen. Dat is heel belangrijk als je heel diep in
meditatie wilt gaan, want de zintuigen creëren verschillende vormen van neuroses,
verschillende vormen van illusies en domineren onze emotie, tenzij je je bewust bent
van de zintuigen. Als de zintuigen volkomen wakker zijn en bloeien wordt het lichaam
buitengewoon rustig. Heb je dit opgemerkt? De meesten van ons dwingen onze
lichamen om stil te zitten, niet te wiebelen, helemaal niet te bewegen, maar als alle
zintuigen op gezonde wijze functioneren, normaal, vitaal, dan ontspant het lichaam
zich en wordt heel, heel rustig.
Doe dit maar terwijl we praten.
Is het mogelijk een leven te leven - dagelijks, niet maar zo nu en dan of bij gelegenheid
- zonder enige vorm van beheersing, controle? Dat wil niet zeggen dat je toegeeflijk
bent in je handelingen en doet wat je leuk vindt, en dat je traditie afkeurt of verwerpt.
Alsjeblieft, neem zorgvuldig in overweging of het mogelijk is je leven te leven zonder
enige vorm van dwang, van controle, want als er dwang, controle is, is er de handeling
van de wil. Wat is wil? “Ik wil dit doen; ik moet dat niet doen”. Is wil in essentie
niet verlangen? Alsjeblieft, kijk hiernaar; verwerp het niet, accepteer het niet, maar
onderzoek het. We vragen of het mogelijk is een leven te leiden waarin geen enkele
schaduw van controle, van dwang, van beteugeling is, waarin geen enkele schaduw
van de werking van de wil aanwezig is. Wil is de allereerste beweging van verlangen.
Uit perceptie, contact, sensatie, komt verlangen en gedachte op en daarbij het beeld.
Is het mogelijk zonder de handeling van wil te leven? De meesten van ons leven een
leven van beheersing, controle, onderdrukking, ontsnapping. Maar als je zegt: “Ik
moet mezelf beheersen, mijn boosheid, mijn jaloezie, mijn luiheid, mijn traagheid”, wie
is dan degene die beheerst? Is degene die beheerst verschillend van dat wat hij onder
beheersing brengt? Of zijn ze allebei hetzelfde? Degene die beheerst is dat wat hij
onder beheersing brengt. Degene die beheerst is in essentie verlangen, en hij probeert
zijn handelingen te beheersen, zijn gedachten, zijn wensen. Als we dat alles beseffen,
ons realiseren, kunnen we dan een leven leiden dat niet ordeloos, ongeordend is,
dat niet bestaat uit maar doen wat je leuk vindt, maar een leven zonder enige vorm
van beheersing, controle? Er zijn maar heel weinig mensen die in deze vraag zijn
afgedaald. Ik verwerp elk systeem, welke vorm van controle of beheersing dan ook,
want dan is de geest nooit vrij; de geest onderwerpt zich dan altijd aan een patroon,
of dat patroon nu in het leven is geroepen door iemand anders of door mijzelf.
En dan, kan er dan een einde aan tijd komen? Alsjeblieft, zie waarom dit belangrijk
is. Onze hersenen zijn afhankelijk van, en geconditioneerd door tijd. Ons brein
is het resultaat van miljoenen jaren en meer, onkenbare eeuwen en eeuwen van
28
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conditionering. Het brein heeft zich
ontwikkeld, is gegroeid, is gaan bloeien,
maar is een heel, heel oud brein. Daar
het zich door de tijd heeft ontwikkeld,
functioneert het ook in de tijd. Op het
moment dat je zegt: “ik wil”, is daar tijd
voor nodig. Als je zegt: “ik moet dat doen”,
houdt dat ook tijd in. Alles wat we doen
houdt tijd in, en ons brein is niet alleen
geconditioneerd door chronologische
tijd, maar eveneens door psychologische
tijd. Het brein heeft zich millennia lang
ontwikkeld en het idee, de vraag of het
brein een einde aan tijd kan maken, doet
het verlammen. Het is een shock voor het
brein.
Onderdeel van meditatie is voor je zelf
te ontdekken of tijd kan stoppen. Je kunt
dit niet doen door te zeggen: “Tijd moet
stoppen”; dat heeft geen enkele betekenis.
Is het mogelijk voor het brein zich te
realiseren dat het geen toekomst heeft?
Of we leven in wanhoop of in hoop? Deel
van tijd is de destructieve aard van hoop:
“Ik voel me miserabel, ongelukkig, onzeker; ik hoop gelukkig te worden”. Of deel
van tijd is de destructieve aard van geloof, de uitvinding van de priesters overal ter
wereld: “Je lijdt, maar heb vertrouwen, geloof in God en alles zal goed komen”. Het
vraagt tijd te geloven in, te vertrouwen op iets. Kun je toestaan dat er geen morgen
is, psychologisch gezien? Het maakt deel uit van meditatie om uit te vinden dat er
psychologisch gezien geen morgen bestaat. De hoop op iets, het plezier er naar uit te
kijken, houdt tijd in. Dat wil niet zeggen dat je hoop terzijde legt, het betekent wel dat
je de beweging van tijd begrijpt. Als je alle hoop terzijde legt, word je bitter en dan zeg
je: “Waarom zou ik nog leven, wat is de zin ervan?” Dan begint alle dwaasheid van
depressie, van gekweld zijn, van zonder ergens in de toekomst voor te leven.
We vragen of tijd als gedachte kan stoppen. Tijd is van belang op de juiste plaats,
maar is psychologisch gezien van geen enkele betekenis. Denken is de reactie van
herinnering, en ontstaat uit herinnering. Herinnering is ervaring die als kennis is
opgeslagen in de hersencellen. Je kunt je eigen brein gadeslaan, daarvoor hoef je
geen specialist te zijn. De hersencellen houden herinnering vast; het is een materieel
proces, daar is niets geestelijks, niets heiligs aan. Gedachte heeft alles geschapen
dat we hebben gedaan: naar de maan gaan en een dwaze vlag daarop neerzetten;
naar de diepten van de zee gaan en daar leven; al de gecompliceerde technologie en
de machinerie daaromtrent. Gedachte is voor dit alles verantwoordelijk. Gedachte is
ook verantwoordelijk voor alle oorlogen. Het is zo duidelijk, dat je dit niet eens hoeft te
bevragen. Je gedachten hebben de wereld verdeeld in Engeland, Frankrijk, Rusland
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enzovoorts, en gedachte heeft de psychologische structuur gecreëerd van het “ik”.
Dat “ik” is niet heilig, niet iets goddelijks. Het is alleen maar gedachte die de zorgen,
angsten, de plezierige dingen, de pijnlijke dingen, het lijden, de gehechtheden, de
angst voor de dood samenbrengt, en ook het “ik”, dat bewustzijn is. Bewustzijn is
wat het inhoudt: jouw bewustzijn is wat jij bent: je zorgen, je angsten, je strijd, je
stemmingen, je wanhoop, je plezier enzovoorts. Het is heel eenvoudig, en het is
het resultaat van tijd. Ik ben gisteren psychologisch gekwetst: je zei iets tegen me
dat harteloos was, dat heeft me pijn gedaan en is deel van mijn bewustzijn. Dus
bewustzijn is het resultaat van tijd. Als we ons afvragen of tijd beëindigd kan worden,
houdt dit het totale legen van dit bewustzijn met zijn inhoud in. Of je in staat bent dat
te doen of niet, is een andere kwestie, maar het houdt dat in.
We zijn tijd en de onbeweeglijke lagen van het bewustzijn aan het onderzoeken sensatie, verlangen, de hele structuur ervan - om te bekijken of dat bewustzijn, dat
een resultaat is van tijd, zichzelf volkomen kan leegmaken, zodat er psychologisch
gezien een einde aan tijd komt. Je bent gewaar van je bewustzijn, is het niet? Je weet
wat je bent, als je er voldoende op in bent gegaan. Als je erop in bent gegaan, zie je
dat al je gezwoeg, alle strijd, al de ellende, alle onzekerheid, deel van je zijn, deel van
je bewustzijn. Je ambities, je hebzucht, je agressiviteit, je boosheid, je verbittering, ze
zijn alle deel van dit bewustzijn, dat de accumulatie is van duizenden keren gisteren
naar vandaag. We vragen of dat bewustzijn, dat het resultaat is van tijd, zowel
psychologisch als fysiologisch, zichzelf kan ledigen zodat tijd tot een einde komt.
We proberen uit te vinden of dit mogelijk is. Als je zegt dat het niet mogelijk is, heb je
de deur dichtgegooid, en als je zegt dat het wel mogelijk is, heb je de deur eveneens
dichtgegooid. Maar als je zegt: “Laten we daar eens achter zien te komen”, dan sta je
er open voor en ben je enthousiast om erachter te komen.
Als je serieus genoeg bent om erop in te gaan, is de vraag nu of het mogelijk is
om totaal de hele inhoud van onszelf te legen, de inhoud van ons bewustzijn, dit
bewustzijn dat door tijd is opgebouwd. Is het niet mogelijk een einde te maken aan
één van de bewustzijnsinhouden – je gekwetstheden, je psychologische wonden? De
meesten van ons zijn in hun kindertijd psychologisch gekwetst. Dat maakt deel uit van
ons bewustzijn. Kun je die pijn volkomen beëindigen, die volkomen tenietdoen zonder
dat het een spoor achterlaat? Dat kun je, is het niet? Als je aandacht besteedt aan de
wond, dan weet je wat er de oorzaak van is: het is het beeld dat je van jezelf hebt dat
verwond is. Je kunt het beeld beëindigen dat gewond is geraakt als je er heel diep in
afdaalt. Als je gehecht bent aan iemand, je vrouw of je man, of je bent gehecht aan
een geloof, aan een land, aan een sekte, aan een groep mensen, aan Jezus, kun
je er dan niet volkomen logisch, gezond, rationeel een einde aan maken? Want zie
je, gehechtheid impliceert jaloezie, bezorgdheid, angst, pijn; en als je pijn hebt, raak
je meer en meer en meer gehecht. Door de aard van gehechtheid te zien, bloeit de
intelligentie op. Die intelligentie ziet hoe dom het is om gehecht te zijn, en het wordt
beëindigd.
Duik er dus in. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde psychologische gewoonte, je denkt
altijd in een bepaalde richting. Dat maakt deel uit van je bewustzijn. Kan nu gedachte,
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denken zich van die groef vandaan bewegen, van dat spoor? Natuurlijk kan dat. Het
is mogelijk de inhoud volkomen te ledigen. Welnu, als je het doet met één ding tegelijk
– je gehechtheden, je gekwetstheden, je bezorgdheden, enzovoorts - zal dat oneindig
veel tijd in beslag nemen, en dan zijn we dus weer gevangen in tijd. Is het mogelijk
het onmiddellijk te legen zonder de tijd erin te betrekken, alles in zijn geheel, niet in
gedeeltes? Als je het deel voor deel doet, ben je nog steeds betrokken in tijd. Als je
daar werkelijk de waarheid van inziet, dan doe je het natuurlijk niet gedeeltelijk.
Bewustzijn is niet van mij; het is
niet mijn specifieke, individuele
bewustzijn, het is het universele
bewustzijn. Mijn bewustzijn is
als het jouwe, of dat van iemand
anders: we lijden allebei, we
hebben
allebei
problemen,
enzovoorts.
Er
kunnen
er
misschien wel een paar zijn die
open gebloeid zijn, er uit zijn
gekomen en eraan voorbij zijn,
maar dat is niet relevant.
Is het mogelijk het ding in zijn
totaliteit te observeren, compleet,
en in die observatie van die
totaliteit, er het einde van zien? Is
het mogelijk je gekwetstheid of je
bezorgdheid of je schuldgevoel in
zijn totaliteit te zien? Veronderstel,
ik voel me schuldig. Kan ik naar dat
schuldgevoel kijken, zien hoe het
opkwam en wat de reden daarvoor
was, kan ik zien hoe ik er steeds
banger door word? Kan ik de hele
structuur van schuldgevoel zien?
Ben ik in staat het volledig, in zijn
totaliteit te observeren? Natuurlijk
kan ik dat. Maar ik kan het alleen
in zijn totaliteit observeren wanneer ik gewaar ben van de aard van zich gekwetst
voelen. Ik kan me daarvan bewust worden, als er in dat gewaarzijn geen richting of
motief is betrokken.
Ik zal er nog wat meer op ingaan. Veronderstel dat ik gehecht ben aan iets of iemand.
Kan ik niet de consequenties van gehechtheid observeren, wat ermee gemoeid is?
Hoe die gehechtheid opkwam? Kan ik de hele aard ervan niet meteen observeren?
Ik ben gehecht, omdat ik eenzaam ben, ik wil troost, ik wil op iemand leunen omdat ik
niet op mezelf kan staan, ik heb gezelschap nodig, ik heb iemand nodig die me vertelt:
“Je doet het goed, ouwe jongen.” Ik heb iemand nodig die mijn hand vasthoudt; ik
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ben gedeprimeerd en bezorgd. Daarom ben ik afhankelijk van iemand, en uit die
afhankelijkheid ontstaat angst, jaloezie, bezorgdheid. Kan ik de aard ervan niet
onmiddellijk observeren? Natuurlijk kan ik dat als ik wakker, bewust ben, als ik diep
geïnteresseerd ben om het te ontdekken, het op te sporen.
We zeggen dat, in plaats van het beetje bij beetje te doen, het mogelijk is de hele
aard te zien, met de structuur en de beweging van het bewustzijn met zijn gehele
inhoud. Het bewustzijn wordt gevormd door de inhoud, en het is mogelijk dit helemaal
te zien. Als je de totaliteit ervan ziet, valt het uiteen. Een totaal, een volledig inzicht
in de gehele aard van bewustzijn te hebben, betekent geen motief te hebben, geen
herinnering, maar alleen de juiste perceptie van de aard van bewustzijn, en dat diepe
inzicht lost het probleem op.
Onze hele technologische ontwikkeling is gebaseerd op meten, afmeten, beoordelen.
Als we geen afmetingen, geen maat hadden, zou er geen technologische vooruitgang
kunnen zijn. Kennis beweegt zich binnen afmeten: ik weet, ik zal weten. Het is allemaal
meten, en dat meten heeft zich ook in het psychologische veld begeven. Als je jezelf
gadeslaat, kun je gemakkelijk zien hoe het werkt. We vergelijken altijd psychologisch.
Welnu, kun je een einde maken aan vergelijken - wat ook het beëindigen van tijd
betekent? Meten betekent mijzelf meten ten aanzien van iemand anders, en zo te
willen zijn, of niet zo te zijn. Het positieve en negatieve proces van vergelijken is een
deel van meten, van afmeten.
Is het mogelijk een dagelijks leven te leiden zonder enige vergelijking? Je vergelijkt
twee soorten materiaal, de ene kleur van corduroy en een andere kleur. Maar kun je
psychologisch, innerlijk, volkomen vrij zijn van vergelijken, hetgeen wil zeggen, vrij te
zijn van meting? Meten betekent de beweging van gedachte. Kan er dus een einde
aan gedachte komen? Weet je, de meesten van ons proberen met denken te stoppen,
maar dat is onmogelijk. Je kunt voor een ogenblik zeggen: “Ik ben met denken gestopt”,
maar dat is geforceerd, het is afgedwongen, het is als te zeggen: “Ik heb een seconde
gemeten van toen ik niet dacht”. Iedereen die in deze kwestie diep is afgedaald heeft
zich afgevraagd of gedachte, denken tot een einde kan komen. Gedachte wordt uit
het bekende geboren. Kennis is het bekende, en dat is het verleden. Kan aan dat
denken, die gedachte een einde komen? Kan er vrijheid van het bekende zijn? Wij
functioneren altijd vanuit het bekende, we zijn buitengewoon capabel en nabootsend
geworden en we vergelijken. We spannen ons voortdurend in om iets te zijn. Kan er
dus een einde komen aan denken, aan gedachte?
We hebben over meten gesproken, over beheersing, het belang van de zintuigen en
de juiste plaats ervan. Dit alles maakt deel uit van meditatie.
Kan het brein, dat miljoenen jaren oud is, dat zo zwaar is geconditioneerd, zo vol
van alles wat het door de eeuwen heen heeft verzameld, dat brein dat de hele tijd
mechanisch handelt, kan dat brein vrij zijn van het bekende, en kan dat brein nooit,
nooit fysiek oud worden? Vraag je jezelf wel eens af of dit brein zijn last kan verliezen
en vrij kan zijn en nooit verslechteren? Dat wil zeggen nooit psychologisch iets te
registreren, nooit vleierij, belediging, voorschriften, druk bezig te registreren, maar
de tape volkomen fris te houden. Dan is het jong. Onschuld wil zeggen dat het brein
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nooit verwond is geraakt. Onschuld kent geen verdriet, conflict, lijden of pijn. Als dat
allemaal geregistreerd wordt in het brein, dan blijft het altijd beperkt, oud, zoals het
fysiek ouder wordt. Terwijl, als er psychologisch helemaal niets wordt opgeslagen,
dan wordt het brein buitengewoon rustig, buitengewoon fris. Dit is geen hoop, geen
beloning. Of je doet het en ontdekt het, of je aanvaardt alleen maar de woorden
en zegt: “Hoe geweldig moet dat zijn; ik wou dat ik dat kon ervaren.” Door inzicht
ondergaan de breincellen een verandering. Er is niet langer meer het vasthouden aan
herinneringen. Het brein is niet langer meer het huis van een uitgestrekte verzameling
oude dingen.
Dan kunnen we ook de vraag stellen: is er iets dat heilig is in het leven? Is er iets dat
heel is, en niet door gedachte, door denken aangeraakt? We hebben dat wat we heilig
noemen als symbolen in kerken geplaatst - de Maagd Maria, Christus op het kruis. In
India hebben ze hun speciale beelden of voorstellingen, zo ook in de boeddhistische
landen en die beelden zijn heilig geworden: de naam, het beeld, de voorstelling,
het symbool. Maar is er iets heiligs in het leven? Heilig is dat wat onvergankelijk
is, tijdloos, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat wat geen begin noch einde kent. Je
kunt dat niet ontdekken, niemand kan dat ontdekken - het kan komen als je alles
hebt afgedankt dat door gedachte, het denken, heilig is gemaakt. Als de kerken met
hun afbeeldingen, hun muziek en alles wat ze geloven, hun ritualen, hun dogma’s
allemaal zijn doorzien en volledig zijn afgedankt, als er geen priester, geen goeroe,
geen volgeling is, dan kan er in die geweldige kwaliteit van stilte iets komen dat niet
is aangeraakt door gedachte, door denken, omdat die stilte niet door gedachte, niet
door denken is geschapen.
Je kunt diep ingaan op de gehele aard van stilte.
Er is de stilte tussen twee geluiden. Er is de stilte
tussen twee gedachten. Er is stilte tussen twee
noten in de muziek. Er is stilte na lawaai. Er is
stilte wanneer gedachte, denken zegt: “Ik moet
stil zijn”. Dat creëert een kunstmatige stilte, en
denkt dan dat dit ware stilte is. Er is stilte als je
stil zit en je de mind dwingt stil te zijn. Dit alles
is kunstmatige stilte; het is niet echte, diepe,
ongecultiveerde, onvoorbereide stilte. Stilte
kan psychologisch gezien alleen maar komen
als er geen enkele registratie van wat dan ook
is. Dan is de mind, het brein zelf, volkomen
zonder beweging. In die grote diepte van stilte
die niet teweeg is gebracht, niet gecultiveerd,
niet beoefend, kan er dat buitengewone gevoel
komen van iets dat onmeetbaar, nameloos is.
De hele beweging, van het begin tot het einde
van dit gesprek, maakt deel uit van meditatie.
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Als jonge vrouw was ik zo gelukkig om een tijd bij de spirituele leraar J. Krishnamurti
te kunnen verblijven. ‘Krishnaji’, zoals hij door sommigen genoemd werd, besteedde
zijn hele leven aan het bestuderen van het Zelf en de menselijke conditie. Hij was
erom bekend steeds tegen zijn volgelingen te zeggen: Waarheid is een land zonder
paden, en voortdurend te vragen: Wie ben je? en Waarom ben je hier? Hoewel deze
vragen niet ongewoon zijn voor een spirituele leider, was zijn methode om deze vragen
te benaderen uniek, omdat hij nooit een direct antwoord gaf. Als hij sprak richtte
Krishnaji zich op hoe ons denken werkt. Hij sprak erover hoe we, om antwoorden te
krijgen, steeds naar anderen kijken, naar één of andere autoriteit die ons vertelt wat
we moeten doen. Hij schaarde zichzelf ook in deze categorie en zei Luister niet naar
de spreker, denk zelf.
Een thema waar Krishnamurti voortdurend op terugkwam is lijden, omdat het in ons
leven zo op de voorgrond staat. Veel vrouwen die Krishnaji bezochten spraken over
hun verdriet om het verlies van een partner, kind of een ouder. Afgezien van het
fysieke verlies van de geliefde persoon werd de emotionele verwarring die deze
vrouwen voelden vaak veroorzaakt door hun identificatie met het zijn van echtgenote,
moeder of dochter. Hun rol bepaalde wie zij waren, en zonder die rol wisten ze niet
waar ze in de wereld stonden. Hun leven draaide om het zijn van de persoon die
anderen wilden dat zij waren, op grond van de rol die zij speelden. Anders gezegd: zij
bestonden voor anderen, en leefden niet voor zichzelf.
Er is een enorm verschil tussen bestaan en leven. Als we leven, werkelijk leven,
is er een soort van magie in ons bestaan. We bewegen mee met de stroom der
dingen, dingen beginnen op hun plaats te vallen en alles voelt goed met de wereld.
We beginnen de markeringspunten in ons leven te verbinden en kunnen zien hoe
onze handelingen leiden tot de gebeurtenissen die om ons heen gebeuren. Als dat
plaatsvindt, realiseren we ons dat wij zelf de leiding hebben over ons leven. Dat
is een heel krachtig proces en het gaat vaak samen met een alles overstemmend
gevoel van vrijheid. Helaas komen bij de meesten van ons deze perioden van vrede
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en helderheid alleen in vlagen voor, niet voortdurend, maar ze vinden plaats als we
luisteren naar het verlangen van ons hart, iets doen wat we altijd al zo graag hadden
willen doen, of als we ons leven inrichten naar de keuzes die we voor onszelf maken.
Met andere woorden: we staan anderen niet toe om voor ons beslissingen te nemen
over ons leven. Als we dat wel toestaan, dan bestaan we voor anderen in plaats van
onze eigen reis te beleven.
Te vaak stellen veel vrouwen, vooral degenen die zich verwijderd voelen van
zichzelf en van hun eigen leven, de vraag Hoe kom ik van hier naar daar? Met ‘hier’
bedoelen ze: waar ze nu zijn, afgesneden van hun eigen innerlijke zelf, naar ‘daar’,
in de stroom en verbonden met hun authentieke zelf (dat op zich weer verbonden is
met de goddelijkheid van het leven). Deze vraag doet zich voor omdat vrouwen het
tegenwoordig, naar mijn idee, drukker hebben dan ze het vroeger ooit gehad hebben.
Ondanks hun hectische leven weten ze dat er méér is dan wat er nu voor hen ligt.
Ze weten dat er een deel van henzelf is dat verbonden is met iets dat langzamer
beweegt, dat tot hen spreekt met een dieper inzicht dan de dagelijkse gesprekjes die
ze voeren, iets dat deel uitmaakt van iets dat veel stiller is dan ze nu kunnen horen,
omdat hun leven zo gevuld is met de ene gebeurtenis na de andere. Te midden van
al het zorgen, koken en buitenshuis werken wacht er iets … maar hoe kom je daar?
Hier volgen wat suggesties die misschien helpen.
Een stilteplek
Het is altijd goed om met stilte te beginnen, omdat het zo noodzakelijk is in ons
leven, iets wat de huidige maatschappij niet op waarde schat. Veel te vaak zitten
we vastgeplakt aan onze telefoon waar gewoonweg alles in zit: onze mogelijkheid
om te spreken, te schrijven, een email te sturen, te luisteren naar podcasts of naar
muziek, of een video te bekijken. Als we besluiten om een wandeling te maken voor
onze ontspanning, dan lopen we zelden in stilte, of zonder op onze telefoon te kijken.
We zijn vaak aangesloten op een of andere soort stimulatie, zodat ons systeem nooit
rust krijgt. Het is net als een huis waar de hele dag de tv op volle sterkte staat. Er is
voortdurend herrie op de achtergrond, en dan vragen we ons af waarom ons denken
niet tot rust kan komen, of waarom we zo rusteloos zijn. Zorgen voor meer stilte in
ons leven kan helpen.
Een stilteplek in je omgeving kan de hele kamer tot rust brengen. Dat is een plek waar
geen prikkels van buitenaf binnenkomen, dus geen telefoon, geen iPad, iPod of wat
voor i- dan ook: niets dat afleiding veroorzaakt. Dat is de regel / het voorschrift. In de
stilteplek is niets toegestaan dat afleidt van het doel van deze ruimte.
Het kan heel leuk zijn om een stilteplek te creëren, als je het serieus neemt. Het
kiezen van zachte, rustige kleuren helpt. Zacht licht maakt ook een groot verschil,
of een geurkaars, olie of wierook als je van aromatherapie houdt. Het belangrijkste
element is natuurlijk stilte: op een stilteplek ben je stil. Zelfs als je denken niet stil is,
is het belangrijk om alleen te luisteren naar de stilte, of ermee te zijn. Het denken
doet wat het doet, maar hoe meer we oefenen om stil te zijn, hoe rustiger het denken
wordt.
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Onderscheidingsvermogen
Tijdens mijn werk als therapeut spreek ik veel vrouwen. Men zegt dat vrouwen vaak
het bindmiddel in de familie zijn, omdat een vrouw alles zal doen wat ze maar kan
om van het huis een thuis te maken, om vrede en harmonie in de familie te bewaren;
ze zal haar eigen tijd en energie opofferen om anderen te helpen. Ik heb dat steeds
weer gezien, maar er moeten wel grenzen zijn. Te vaak denken vrouwen dat het
hun verantwoordelijkheid is om iedereen gelukkig te houden. Of het nu gaat om de
relatie tussen haar broers en zusters, haar ouders, haar kinderen of haar vrienden en
vriendinnen, vrouwen maken vaak overuren om te zorgen dat iedereen gelukkig is,
ten nadele van hun eigen welzijn.
Eén van de belangrijkste spirituele lessen (en één van de moeilijkste) is onderscheid
leren maken. Spiritueel onderscheidingsvermogen is de eigenschap om te weten
wat dienstig is, op een gezonde manier, en wat niet. Het is de eigenschap om een
stap terug te kunnen doen en te observeren wat wel werkt en wat niet, zonder te
oordelen. Als vrouwen raken we gevangen in de drama’s van andere mensen; het is
een manier om te laten zien dat we om ze geven. Dat gebeurt omdat we vaak elkaars
klankbord en ondersteuning zijn; we leren van het praten met andere vrouwen, of het
nu onze moeders, zusters, nichten of vriendinnen zijn. Dit kan echter ook leiden tot
het voortdurend met elkaar delen van iedere gebeurtenis en tot het gevangen raken
in een netwerk van drama’s die met onszelf niets te maken hebben.

Vier vereisten zijn er voor het pad:
• onderscheidingsvermogen
• begeerteloosheid
• juist gedrag
• liefde
Wat de Meester over elk van deze heeft gezegd,
zal ik je proberen te vertellen.

Ons spirituele leven begint als we onszelf los kunnen maken en kunnen onderscheiden
wat ons probleem is, of het probleem van iemand anders. We moeten allemaal de
teugels van ons eigen leven in handen nemen; daarom zijn we in deze fysieke vorm
geïncarneerd. We zijn hier om te ervaren wat we moeten ervaren, om te leren van
die ervaringen en onze eigen ziel te voeden. We kunnen elkaar raad geven als dat
gevraagd wordt, maar wij kunnen niet de weg van iemand anders gaan, en dat moet
ook niet. We bewijzen er de ander geen dienst mee als we dat zouden proberen.
Uiteindelijk moeten we loslaten en ons richten op onze eigen groei.
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Niet-reageren
Volgens het boeddhisme komt gelijkmoedigheid voort uit het er voortdurend van
bewust zijn dat de fysieke wereld vergankelijk is en steeds verandert: niets is blijvend.
Men zegt dat, als we onszelf hier voortdurend aan kunnen herinneren, we ophouden
met aanpakken van of vasthouden aan wat we niet kunnen beheersen. Dat is natuurlijk
gemakkelijker gezegd dan gedaan, en het is eenvoudiger om te oefenen als alles
goed gaat. Er hoeft namelijk maar één ding te gebeuren dat het leven van een door
jou geliefd persoon in gevaar brengt, en de oefening vliegt het raam uit, maar dat is
ook waarom het oefenen wordt genoemd. Misschien doen we het niet altijd goed,
maar hoe meer we het doen, hoe beter we erin worden.
Als we meer gelijkmoedigheid in ons leven willen krijgen, kunnen we beginnen met
niet-reageren. Niet-reageren gaat goed samen met onderscheidingsvermogen,
omdat het ons ervan weerhoudt om gevangen te raken in de drama’s van anderen.
Niet-reageren betekent niet dat we niet bij iemand of bij een gebeurtenis betrokken
zijn. Het betekent dat we oefenen om aanwezig te zijn in plaats van nÓg meer reacties
op te roepen op een situatie (wat het allemaal erger kan maken). In het begin zal dat
raar aanvoelen, maar als we kijken naar wat er gebeurt als we niet reageren, dan
zullen we zien dat er ruimte voor iets anders ontstaat, juist doordat wij niet reageren.
Door iemands ontsteltenis te erkennen maar verder niet te voeden, laten we weten
dat de persoon in kwestie gehoord wordt, terwijl wij ons onderscheidingsvermogen
gebruiken.
Dit zijn alleen een paar richtlijnen om lezers te helpen aan het begin van hun spirituele
pad. Het is belangrijk dat je begint met iets dat voor jou werkt. Er geen goed of fout
wanneer iemand eenmaal besluit om de reis te aanvaarden; dat is het mooie ervan.
Hier ligt een mooie reis voor JOU.
Uit: Theosphy Forward, juni 2019
Vertaling: Marianne Plokker

Wat doen theosofen
eigenlijk?
Barbara B. Hebert
Barbara Hebert, derde generatie-theosoof,
is president van de The Theosophical Society
in America (TSA).
Dit artikel verscheen onder de titel
What do Theosophists do?
Ze is werkzaam geweest in de geestelijke
gezondheidszorg.

Een nieuw lid vroeg laatst: ‘Wat doen theosofen eigenlijk?’. Zij zei vervolgens
dat ze het ontbreken van leerstellingen/dogma’s en de gedachtevrijheid in de
Theosophical Society (TS) verwarrend vond. Ze vroeg of theosofie bijvoorbeeld
extreme gezichtspunten van verschillende religieuze tradities accepteert, zoals het
veroordelen van bepaalde groepen van mensen. Het was nooit bij mij opgekomen
dat het ontbreken van dogma’s en het aanmoedigen van een onbevooroordeeld
onderzoek tot dit soort verwarring zou kunnen leiden.
We zijn ons bewust van het feit dat alle leden van de TS de drie doeleinden van
de vereniging onderschrijven (zie achterzijde Theosofia). Daar zijn we het allemaal
over eens en het is het enige dat alle theosofen aanhangen. De TS heeft leringen,
natuurlijk, maar leden worden aangemoedigd om hun eigen onderzoek te doen, zowel
binnen als buiten die leringen.
Waar we ons onderzoek ook op richten, de drie doeleinden wijzen naar ons
uiteindelijke doel: een altruïstische levenswijze door het dienen van anderen, in de
eerste plaats door te werken aan het verheffen van het bewustzijn van de mensheid.
Het is volstrekt helder dat dit doel ons niet toestaat anderen te veroordelen, sterker
nog: het is precies het tegengestelde. De doeleinden herinneren ons eraan dat we,
hoewel we unieke individuen zijn en verschillende gezichtspunten kunnen hebben,
allemaal deel uitmaken van de ultieme realiteit. Als theosofen werken we aan de
spirituele transformatie van alle wezens: een leven van altruïsme!
Deze richtlijn, spiritueel altruïsme, is voor de huidige eenentwintigste eeuw net zo
dringend als voor de negentiende (de TS werd in 1875 opgericht). Het is misschien
tegenwoordig nog wel belangrijker, aangezien we afgescheidenheid in alle uithoeken
van de wereld zien opkomen. We kunnen deze afgescheidenheid zelfs zien als de
hydra van Lerna uit de Griekse mythologie, een monster, een enorme waterslang.
Het was één van de twaalf werken van Hercules om dit monster te vernietigen. Als
een kop van de hydra wordt afgehakt, groeien er twee voor in de plaats, behalve als
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men de ene onsterfelijke kop van het beest weet af te hakken. Hoewel deze mythe
bezien kan worden als een analogie van verschillende aspecten van ons fysieke
leven en van onze spirituele reis, kijken we er nu naar vanuit het gezichtspunt van de
huidige geopolitieke situaties in onze wereld. Als één gebied van strijd in de wereld tot
rust is gebracht zien we namelijk, net als bij het legendarische monster, twee nieuwe
gebieden van vijandigheid en afgescheidenheid ontstaan…
Waar stáán wij voor, wat doen wij als theosofen? We accepteren zeker niet alles, want
we ondersteunen geen verdeeldheid, vijandigheid, of het veroordelen van anderen.
Wij worden hierbij geleid door een diep begrip van de drie doeleinden.
Leden van de TS staan voor eenheid, vrede, begrip, mededogen en liefde. In de
theosofische filosofie en in de TS is géén ruimte voor wat voor ongelijkheid/
verdeeldheid/onenigheid/tweedracht dan ook. Als we denken aan verdeeldheid dan
kunnen we denken aan racisme, ongelijke behandeling op grond van geslacht, klasse,
leeftijd, etniciteit, geloof of leefwijze. Als spirituele zoekers, als leden van de TS
verdelen/scheiden we niet. Wij werken naar de bewuste eenwording van alle wezens.
Ed Abdill schrijft in het tijdschrift Quest van september/oktober 2008, bladzijde 177 tot
179, en 191, het volgende in zijn artikel De universele broederschap der mensheid:
De TS was bedoeld om een organisatie te zijn van mensen uit alle culturen die een
gevoel hebben van de onderliggende eenheid van alles. De TS was bedoeld een
organisatie te zijn van mensen die samenwerken om anderen te helpen zich hun
onderliggende eenheid met de mensheid als geheel bewust te worden. Hoe ver we
er ook nog vandaan mogen zijn, dát is ons uiteindelijke doel… Uit een bewustzijn
van onderliggende eenheid komt een
altruïstische levenswijze naar voren die
mededogend, wijs en praktisch is. Dat is de
heilige missie van de TS die KH duidelijk
maakte toen hij schreef: Het hoofddoel
van de TS is niet zozeer gelegen in het
bevredigen van individuele aspiraties alswel in het dienen van onze medemensen
(brief twee van De Mahatma Brieven aan
A.P. Sinnett, bladzijde 8).
Daarom kunnen we ons afvragen hoe wij
de mensheid dienen, gedurende de huidige
tijden van vijandigheid en afgescheidenheid.
Betekent het bijvoorbeeld dat we voedsel
uit gaan delen? Het antwoord hierop is:
misschien, maar we kunnen dienen op een
veel verder reikende manier. Let wel, ik ben
zeker niet tegen het werken voor sociale
dienstprojecten, of het deelnemen aan
projecten voor sociale rechtvaardigheid.
We kunnen/moeten al die dingen doen;
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op individuele basis kunnen we dat zeker doen, of werken voor specifieke politieke
campagnes en zo. We hebben het hier echter over iets dat verder gaat dan deze
fysieke activiteiten. Het gaat over iets dat speciaal valt in het gezichtsveld van hen die
het spirituele pad proberen te gaan.
We dienen de mensheid door onze eigen spirituele zelf-transformatie. Door onze
eigen transformatie transformeren we de hele mensheid. Omdat we allen één zijn is
het gevolg dat, als één deel van het geheel verandert, ook alle andere aspecten van
dat geheel veranderen. Neem bijvoorbeeld een glas water. Als ik daar een druppel
blauwe kleurstof in laat vallen, dan kan het water een heel lichtblauwe tint aannemen;
het water is veranderd. Je kunt het misschien nog niet zien bij de eerste, of zelfs
bij de twaalfde druppel, maar als ik blijf doorgaan met het toevoegen van blauwe
druppels, dan zal het water uiteindelijk donkerder en donkerder blauw worden: het
water verandert.
Als één van ons verandert en
zichzelf spiritueel transformeert, dan
veranderen wij allemaal. Het zal in het
begin misschien niet opvallen, maar
uiteindelijk zal de hele mensheid
veranderen. Dit is onze grootse taak.
Natuurlijk klinkt zelf-transformatie
veel makkelijker dan het in
werkelijkheid is, maar we kunnen het
doen, en ja: we moeten het doen.
Hoe te beginnen? Het is een proces
dat dag na dag, uur na uur, minuut
na minuut plaatsvindt. Het vereist
constante zelfobservatie en een
bewust zijn van zichzelf. Verandering
zal namelijk niet plaatsvinden als
we niet begrijpen welk aspect
verandering behoeft. Daarom is
het zich bewust worden de eerste
stap. Als we ons van onszelf bewust
worden, dan kunnen we namelijk
beslissingen nemen over wat we
willen veranderen, en hoe we dat
zullen aanpakken.
Ons hersendenken (lager manas) maakt noodzakelijkerwijs deel uit van dit proces.
We trainen en slijpen of scherpen uiteindelijk het hersendenken, zodat we het kunnen
gebruiken om onze zelf-transformatie makkelijker te maken. Zoals Krishnamurti in
Aan de Voeten van de Meester zegt: Je bent niet dit denkvermogen, maar het is aan
jou om te gebruiken (hoofdstuk Onderscheidingsvermogen in Drie Wegen, één Pad,
bladzijde 199).
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Wij trainen onze gedachten om zichzelf te observeren: de gedachten, gevoelens,
overtuigingen. Vervolgens trainen we het hersendenken om de handelingen die uit
deze gedachten, gevoelens en overtuigingen voortkomen te observeren. Dat doen
we om ons ervan bewust te worden wat er gebeurt. Als dat duidelijk is, beginnen we
dingen anders te doen. Dit proces lijkt veel op de stappen die we ondernemen om een
gewoonte te veranderen. Als ik de gewoonte heb om te veel chocola te eten, mij van
deze gewoonte bewust word en het wil veranderen, dan begint het proces. Eerst eet
ik misschien de chocola op en bedenk pas achteraf wat ik gedaan heb. Dit is op zich al
een verandering: ik ben me ervan bewust hoewel mijn gedrag nog niet veranderd is.
Uiteindelijk, als ik mijn hand uitstrek naar de chocola, zal mijn hersendenken zeggen:
‘Je wilt dat niet eten’. Hopelijk stop ik mezelf voordat ik het in mijn mond stop. Het
verlangen naar chocola zal misschien nooit helemaal verdwijnen, maar het doel is
om het te herkennen en de gedachte te stoppen voordat die volledig vorm aanneemt.
Op een dag zeg ik misschien ‘Ik … heb geen chocola nodig’: mijn gedachten, gevoel
en gedrag zijn veranderd. Ik heb het hersendenken gebruikt om me hierbij te helpen.
Hoewel het doorbreken van de gewoonte om chocola te eten misschien onbenullig
lijkt, is het een goed voorbeeld van hoe we bijna alles kunnen veranderen wat onze
stappen op het spirituele pad verhindert en vertraagt. Wees echter gewaarschuwd: dit
is een proces dat niet snel plaatsvindt.
Voor hen die willen werken aan zelftransformatie, maar óók op een meer
directe manier de mensheid wil helpen,
zijn ook andere dingen om in moeilijke
tijden hulp te bieden. Een manier om te
helpen is onze gedachten te gebruiken.
Sommige deskundigen zijn van mening
dat we iedere dag tussen de zestigduizend
en tachtigduizend gedachten hebben.
Andere experts verlagen dit aantal tot
ongeveer vijftigduizend per dag. Wie van
de experts ook gelijk heeft: dit komt neer
op vijfendertig tot vijfenvijftig gedachten
per minuut!
De kans is groot dat deze vijfendertig
tot vijfenvijftig gedachten per minuut
niet allemaal gericht zijn op altruïsme.
We leven in de fysieke wereld, dus we
moeten denken aan basale dingen
zoals ons levensonderhoud (voedsel,
beschutting, veiligheid), aan ons werk,
de zorg voor onze familie en vrienden
enzovoort. Als theosofen echter kennen
we ook de kracht van gedachten. Onze
gedachten zijn dingen, en speciaal als we er een bedoeling achter zetten.
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Ik vraag me af hoe vaak per dag onze gedachten een bijdrage leveren aan verdeeldheid, de afgescheidenheid die onze wereld teistert. Hoe vaak per dag denken we aan
anderen als ‘zij’, het tegenovergestelde van ‘wij’? Iedere keer dat we aan anderen
denken als ‘dáár’, dan dragen we bij aan gedachtevormen van afgescheidenheid.
We wéten dat er geen ‘zij’ en ‘wij’ is: er is alleen EEN. Als we ons dus bewust zijn hoe
afgescheiden we te werk gaan in onze gedachten en in ons taalgebruik, dan kan het
heel krachtig uitwerken als we echt werken aan verandering daarvan door eenheid
uit te stralen.
Conclusie: De Theosophical Society en de theosofische filosofie richten zich op
de eenheid van alles en allen, en niet op verdeeldheid en afgescheidenheid. Een
diepe bestudering van de drie doeleinden, die alle leden onderschrijven, leidt tot dit
brandpunt van onze aandacht: eenheid. Daarom staan we niet voor zomaar alles, en
doen we ook niet zomaar alles: we staan en werken voor een altruïstisch leven van
dienst aan de mensheid, zonder wat voor verdeeldheid of afgescheidenheid dan ook.
Uit: Theosophy Forward, september 2019
Vertaling: Marianne Plokker
Het standbeeld hieronder bij de Stopera in Amsterdam van Benedictus de Spinoza
(1632-1677), Amsterdammer en filosoof, eert hem als het begin van de Verlichting
en als voorloper van de moderne samenleving.
Spinoza werd in Amsterdam geboren als zoon
van joodse vluchtelingen. Zijn belangrijkste
werk is de Ethica. Daarin verwerpt hij alle
traditionele voorstellingen van God en
stelt hij dat de ogenschijnlijk chaotische
natuur is onderworpen aan onveranderlijke
natuurwetten die ook gelden voor mens en
maatschappij. Met behulp van de wiskunde
kunnen we die wetten kennen, en door
ons leven daarmee in overeenstemming te
brengen worden wij gelukkig.
Spinoza’s denkbeelden over de vrijheid van
meningsuiting, tolerantie en democratie zijn
nog steeds actueel. Zijn uitspraak Het doel
van de staat is de vrijheid vat zijn politieke filosofie samen. Dit kunstwerk van
Nicolas Dings (1953) bestaat uit een terrazzo podium waarop zich, naast
de bronzen figuur van Spinoza, een icosaëder van natuursteen bevindt die
verwijst naar het slijpen van de geest. De vogels op de mantel symboliseren de
multiculturele samenleving van Amsterdam waarin zowel de van ver komende
halsbandparkiet als de inheemse mus een plaats heeft.
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Bestuurstafel

Bestuurstafel

Van de bestuurstafel – maart 2020

12.10 Drs. Pierre van Eijl, Aura’s en chakra’s leren waarnemen, een weg van
bewustwording van metafysische energie. Wat zou jouw antwoord zijn
op de vraag: “Ben je een lichaam of heb je een lichaam?” Het zoeken naar
een antwoord kan een belangrijke stap zijn op de weg van spirituele
ontwikkeling. Het leren waarnemen van de metafysische energieën van
aura’s en chakra’s kan daarbij een manier zijn om de spirituele wereld
waar te nemen.

Het is nu de tijd dat men de zomervakantie gaat plannen. Tip: ga eens naar een
internationale bijeenkomst in het buitenland van onze Theosophical Society, zie
hiervoor de Activiteitenagenda onder Agenda Internationaal op bladzijde 26: tot
nu keus uit Hongarije, York (Engeland) en Edinburgh (Schotland).
Op www.youtube.com/user/itcnaarden/videos kunt u allerlei video’s bekijken van
seminars die gehouden zijn in de Besant Hall, bijvoorbeeld Martin Leiderman
(juni 2019) over The Voice of the Silence. Binnenkort zijn ook de najaarsdag van
9 november 2019 en de eerste voorjaarsdag van 15 februari 2020 hier te zien.
Op 15 februari 2020 genoten we van de eerste voorjaarsdag van 2020 over
Rituelen en Genezing. Dr. Ir. Gert Jan van der Steen opende de dag met een
interessante uiteenzetting van de werking van ceremoniën en rituelen, gevolgd
door een boeiend betoog van psycholoog Drs. Jan Taal over de helende kracht
van imaginatie. Na de lunchpauze informeerde Dr. Mona Irrmischer ons over
de huidige stand van zaken met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek
naar het effect van meditatie op de hersenen. Tenslotte luisterden we geboeid
naar Dr. Laurie Faro die sprak over haar onderzoek aan de Tilburgse Universiteit
naar de deelname van kinderen aan uitvaartrituelen. Via onze mailings en
de digitale nieuwsbrief wordt u verder over de beschikbaarheid van de video
opnames daarvan geïnformeerd.
De tweede voorjaarsdag op 9 mei 2020 heeft Werken met energieën als thema.
Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig en trekken veel aandacht.
We zijn als mens in staat hiermee in contact te komen en ermee te werken.
Soms zijn ze het resultaat van buitengewone ervaringen, soms ingebed in een
spirituele traditie. Een actieve toepassing is alleen verantwoord binnen bepaalde
randvoorwaarden. Van fundamenteel belang is de intentie van de betrokkene.
Zie www.theosofie.nl/2020/2e-voorjaarsdag-9-mei-2020/
Aanmelden via e-mail: evenementen@theosofie.nl
10.00 Welkom en koffie

13.15 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd. Neem zelf uw lunchpakket mee.
14.15 Drs. Peter Kampschuur, De mens als antenne. Bewustzijn en energie
zijn twee kanten van dezelfde munt. Het stromen of stagneren van onze
energie bepaalt wat wij ervaren en het functioneren van onze zintuigen.
De ademhaling is het belangrijkste middel om onze energiehuishouding
te ordenen. Het qi (of chi)-ademcentrum opent ons tussen de aarde
onder onze voeten en de hemel boven ons hoofd, en brengt ons van
persoonlijk naar kosmisch bewustzijn. Peter Kampschuur schreef het
boek Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie.
15.20 Theepauze
15.50 Dr. Saskia Bosman, De symfonie van de spirituele ervaring. Tijdens
buitengewone ervaringen, zoals telepathie, energetische healing en
mystieke ervaringen zijn o.a. de ademhaling, hartslag, hersengolven
en het licht van de cellen wetenschappelijk onderzocht. Tijdens positieve
ervaringen passen de ritmes van een persoon in elkaar, bij die van
anderen en de omgeving. Ook de rol van de pijnappelklier, neuroplasticiteit
en van het DNA zal worden belicht.
17.00 Sluiting
Als bijlage bij deze Theosofia treft u de
programma’s aan van twee internationale
seminars in juni:
Exploring the Powers Latent in Humankind
– 12-14 juni 2020 (meerdere sprekers), zie

10.30 Opening
10.35 Dr. Ir. Gert Jan van der Steen, Het wijden van mensen, plaatsen en voorwerpen. Mensen kunnen door hun intentie bijdragen aan de vorming
van krachtplekken zoals tempels en (kerk)gebouwen. Een goede start
wordt gemaakt met een wijdingsrituaal waarin de functie van de plek
wordt verbonden met spirituele energieën. Ook talismannen en iconen
kunnen zo worden gezegend. We zullen de interne werking nagaan.

www.theosofie.nl/2020/seminar-12-14-june-2020/

Spiritual Powers in Humankind
– 15-18 juni 2020 (Trân-Thi-Kim-Diêu), zie
www.theosofie.nl/2020/seminar-15-18-june-2020/

Wim Leys , voorzitter

11.40 Koffiepauze
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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):
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Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653
Bijeenkomsten: bovenzaal Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Contact: Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
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 € 74,(incl. Theosofia)
gezinsleden € 37,(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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Foto: zangkoor op de conventie 2019 - 2020 in Varanasi, India

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/tijdschrift-t-editie-2020/maart/
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