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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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Dora Kunz
Spiritual Healing

Doctors Examine Therapeutic Touch and other Holistic Treatments

Quest Books, U.S.A. – 333 bladzijden, paperback
ISBN: 0835607143 – prijs € 16,95

In de gezondheidszorg is een spirituele revolutie gaande. Steeds meer artsen,
therapeuten, verpleegkundigen en gezondheidsadviseurs erkennen dat, om genezing
te bewerkstelligen, zowel de ziel als het lichaam moeten worden behandeld. In deze
nieuwe editie van een klassiek boek over holistische geneeskunde vertellen ervaren
genezers over hun transcendente methoden om de gehele patiënt te behandelen, niet
alleen de symptomen.
De theosofe Dora Kunz (geboren van Gelder, 1904-1999) ontwikkelde de methode
Therapeutic Touch, wat later bleek te vallen onder wat men is gaan noemen Toegepaste
Kinesiologie en gepopulariseerd werd als Touch for Health.

Dora van Gelder-Kunz
The Personal Aura
Quest Books, U.S.A. – 195 bladzijden, paperback
ISBN: 0835606716 – prijs € 23,95
Dit boek, een originele studie van de menselijke aura, bevat 19 afbeeldingen die de
emotionele energieën weergeven die elke persoon omringen. De veranderingen die zich
voordoen vanaf de kindertijd tot de ouderdom worden geïllustreerd aan de hand van de
aura’s van specifieke mensen. De illustraties laten ook veranderingen zien, die optreden
bij ziekte in de aura. De auteur werkte samen met Juanita Donahoo om de opvallende
afbeeldingen in kleur te maken. The personal aura geeft een frisse kijk op deze subtiele
aspecten van de menselijke constitutie die voor de meesten van ons verborgen zijn. Het
biedt nuttige suggesties voor het veranderen van moeilijke emotionele patronen.

Albert Amao, PhD.,
Healing Without Medicine
From Pioneers To Modern Practice
Quest Books, U.S.A. – 323 bladzijden, paperback
ISBN: 9780835609210 – prijs € 18,95
Het doel van dit boek is om de kracht van het denken om de ziel en het lichaam te
genezen, te demonstreren. Amao legt uit waarom dit soort behandeling werkt wanneer
de conventionele geneeskunde faalt. Hij onderzoekt ook de meest prominente genezers
die mentale en spirituele middelen gebruikten om hun patiënten te genezen van
zogenaamd ‘ongeneeslijke’ ziekten, en hij beschrijft het mechanisme dat hun genezing
veroorzaakte.
De belangrijkste hypothese van Amao is: Alle methoden van spirituele genezing zijn
zelfherstellend. Mensen hebben een innerlijk vermogen om zichzelf te genezen.
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Theosoﬁe en de individuele
mens
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van
The Theosophical Society (Adyar).
Dit artikel verscheen onder de titel
Theosophy and the individual in de
Theosophist december 2019.

Rupert Sheldrake, TS-lid en hoog aangeschreven bioloog, ontwikkelde gedurende zijn carrière ideeën over
wetenschap en bewustzijn; ideeën die de gebruikelijke
wetenschappelijke zienswijze hebben uitgebreid tot in het
gebied van bewustzijn. Eens werd hem een heel algemene,
maar diepzinnige vraag gesteld: `Waarom zijn dingen
zoals ze zijn?´ Zijn antwoord was net zo kort en bondig als
de vraag zelf: `Omdat ze waren zoals ze waren´. Een kort
antwoord, maar waard om te onderzoeken.
Vanuit theosofisch gezichtspunt is karma één van de
ideeën die als eerste opkomen. De cycli van reïncarnatie Foto: Rupert Sheldrake, Toward a Science
of Consciousness, Tucson, Arizona
en het proces van evolutie kunnen misschien verklaren
waarom dingen zijn zoals ze zijn. Wat ons brengt op het huidige moment. De manier
waarop we dat ervaren gebeurt met het bewustzijn waarmee we alle voorgaande
momenten hebben ervaren.
In het dagelijkse leven hebben we allemaal bepaalde motieven, beweegredenen die
ons stimuleren. In de Mahatma Brieven wordt ons verteld: Het motief is alles (A.T.
Barker, The Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett brief nummer 20 C, bladzijde 143).
Handelingen zijn belangrijk, maar onze motivatie is het belangrijkste. Motieven komen
voort uit waarden, die veroorzaken handelingen en handelingen roepen reacties op
die op hun beurt inwerken op onze oorspronkelijke motivatie.
Neem het voorbeeld van iemand die gemotiveerd is om als individu te slagen op
grond van waarden die zeggen: `Ik ben op mezelf aangewezen, het is ik tegen de
wereld.´ Hier komt een serie egocentrische acties uit voort. Deze acties roepen een
reactie op die zijn motivatie bevestigt: `Ik zit in een gevaarlijke wereld. Ik wedijver met
alle anderen. Alles wat ik doe bevestigt dit.´ Dit versterkt zijn motivatie en verzekert
dat de cyclus doorgaat, een cyclus van voortdurend onbevredigende resultaten.
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De logische vraag is: waarom? Waarom zou iemand in zo´n ongelukkige kringloop vast
blijven zitten? In het boeddhisme bestaat het idee van samsāra, dat wordt weergegeven
als een wiel waarop alle menselijke wezens gevangen zitten: geboorte, leven, dood
en wedergeboorte. De eigenlijke betekenis van het woord samsāra is `voortstromen´.
Uit bepaalde aangeboren oorzaken vloeit een serie gebeurtenissen of handelingen
voort die zichzelf noodzakelijkerwijs herhalen. Vanuit boeddhistisch oogpunt zou men
zeggen dat de diepste oorzaak van het gevangen zijn in deze cyclus onwetendheid is;
niet een gebrek aan kennis, maar in de betekenis dat we verkeerd kijken: we nemen
de wereld niet correct waar en handelen vervolgens naar deze verkeerde interpretatie.

de vrijheid van denken en de individuele vrijheid rijst de vraag, hoe het van nature
strijdlustige instinct van de mens anders kan worden weerhouden van het plegen van
tot dusver ongehoorde wreedheden, gruweldaden, tirannie, onrecht, enz.

Waarom verkeren we in een toestand waarin we niet correct waarnemen? In de
theosofische leringen is één van de sleutels het concept van evolutie, een nooit
eindigend proces van ontplooiing. Er zijn stadia, graden van ontplooiing in dit proces.

In diezelfde brief wijst de Mahachohan er vervolgens op, dat het bewustzijn dat zich
losmaakt van de universele wet zich noodzakelijkerwijs losmaakt van de menselijke
wet, met de consequenties die wij nu ervaren. Het idee dat de aarde en haar bronnen
onuitputtelijk zijn en bedoeld zijn voor individuele bevrediging is iets waarvoor wij
op dit moment de prijs betalen. Het idee dat wedijver, agressie, vijandigheid en
onderdrukking acceptabele benaderingswijzen zijn in relaties met andere mensen en
met de natuur heeft eveneens consequenties.

De correspondentie waaruit de Mahatma Brieven bestaan, werd ontvangen door
twee heel hooghartige Engelsen: A.O. Hume en A.P. Sinnett. Beiden waren er
absoluut van overtuigd dat hun kennis, cultuur en beschaving de opvattingen
van de Mahatma’s ver te boven gingen. Voor Hume en Sinnett was het duidelijk
dat de Mahatma’s hun advies nodig hadden hoe zij het beste de leringen van de
theosofie aan de mensheid bekend konden maken. In de Brieven werd soms
voorzichtig en soms in heel botte termen gezegd dat Hume en Sinnett zich
moesten ontdoen van hun aantoonbaar verkeerde idee van hun superioriteit.
De meesten van ons denken dat we op een hoge trap van evolutie staan. Onze
technologie en de snelheid van onze wetenschappelijke vooruitgang schijnen onze
evolutionaire hoogte te bevestigen, terwijl in feite alle aanwijzingen tonen dat wij
nog een erg kinderlijke mensheid zijn. Bij de Amerikaanse Indianen bestaat een
uitdrukking: Geen boom is zo dwaas dat zijn takken onderling zouden vechten. Geen
boom is zo dwaas, maar de mensheid, en wij als individuen, doen het dagelijks. Onze
graad van ontwikkeling is misschien beperkter dan we graag toegeven. Daardoor zijn
de keuzen die het huidige moment hebben geschapen voortgekomen uit het denken
dat berust op kinderlijk waarnemen.
Het menselijk ontwikkelingsstadium van dit moment kan het stadium van het individu
worden genoemd. Het idee van de rechten en vrijheden van het individu is het
specifieke kenmerk geworden voor deze tijd. Het individu kan worden omschreven
als de eenheid van bewustzijn die zijn eigen centrum kan identificeren en van daaruit
handelen; die zichzelf kan verheffen boven de afhankelijkheid en de dwang van de
groep, de stam, de gemeenschap. Het is een noodzakelijk ontwikkelingsstadium. De
problemen die we in de wereld tegen komen houden verband met het feit dat dit
stadium van individualisering is doorgeschoten.
In de Brief van de Mahachohan, die ongeveer 140 jaar geleden werd geschreven,
wordt commentaar geleverd toegespitst op dit moment. Hij spreekt over de gevolgen
van de nadruk die wordt gelegd op de rechten en vrijheden van het individu en het
voorzienbaar doorschieten daarvan. In die brief wordt opgemerkt:
Als men denkt aan de steeds groter wordende triomf en tegelijkertijd het misbruik van
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Hoewel het cultiveren van individualiteit een noodzakelijk stadium is, staan we als het
overgaat in individualisme, voor de problemen van deze tijd: zevenmiljard mensen op
de wereld die los van het geheel opeisen wat zij denken dat hun individuele rechten
zijn. Het geloof dat men onafhankelijk kan handelen, afgescheiden en los van het
geheel, heeft wortel geschoten. Het is de oorzaak van onmiskenbare problemen.

Tijdens de groei van een kind is er een stadium dat de `nee-fase´ of `peuterpuberteit´
wordt genoemd: de fase van twee jaar oud als het kind zijn eigen identiteit probeert
te ontwikkelen. Het meest voorkomende woord op die leeftijd dat de ouders horen
is `nee´. Het is het stadium waarin het kind een gezonde individualiteit ontwikkeld
door zich te identificeren tegenover anderen. We zien het duidelijk in een kind, maar
we kunnen het absoluut niet herkennen in de massa `volwassenen´ die de wereld
bevolken, noch in ons krachtige `nee´ tegen onze onverbrekelijke verbinding met de
natuur en met elkaar.
De stichting van de Theosophical Society (TS) in 1875 was een welbewuste poging
om een kloof die begon te verschijnen op het menselijk vlak, te overbruggen. De brief
van de Mahachohan beschrijft twee heel sterke impulsen die, als ze niet ingeperkt
worden, de loop van de menselijke ontwikkeling zullen misvormen. In die brief
beschrijft hij de twee opkomende stromingen als bruut materialisme en vernederend
bijgeloof. Met de introductie van de TS hoopte men een andere weg te presenteren
die hoger denken, bereidwillige en bevattelijke harten kon aantrekken; een ander pad
dat andere mogelijkheden opende. Men dacht dat het de moeite waard was om te
proberen een alternatieve richting te bieden die de gevolgen van individualisme, dat
versterkt wordt door materialisme of bijgeloof, misschien zou kunnen voorkomen.
Men sprak van de TS als de hoeksteen van de toekomstige religies van de mensheid
gebaseerd op een dieper begrijpen van Eenheid.
De Meesters planten zaden voor toekomstige generaties, voor het welzijn van hen
die nog geboren moeten worden. Wij nemen deel aan dat proces. Het meeste van
wat wij als ontplooiing beschouwen gebeurt geleidelijk, maar er zijn momenten van
plotseling en ingrijpend ontwaken. Voorbeelden daarvan zijn overal om ons heen,
in de natuur en in menselijke zaken. In de menselijke samenleving zijn we getuige
geweest van momenten waarop lang bestaande barrières en gewoontes van gedrag
plotseling weg vallen. Dan vragen we ons af: waarom nu?
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Een aardbeving is één van de meest verwoestende voorbeelden in de natuur. Ik heb
dat drie of vier keer meegemaakt. Als kind had ik gehoord over aardbevingen en
dacht dat het fascinerend was. Als kind geloofde ik dat ik het leuk zou vinden dat mee
te maken. Na mijn eerste aardbeving wilde ik dat echt nooit meer beleven. In een
gebouw van baksteen en cement keek ik toen de eerste bevingen sterker begonnen
te worden, omhoog en zag het `massieve´ plafond deinen als de golven op zee.
Een aardbeving is de plotselinge uitbarsting van enorme energie die zich heeft
opgebouwd in de aarde. Dit gebeurt doordat gedurende lange tijd drijvende platen
in de aarde zo groot als continenten tegen elkaar aan wrijven. Ze bouwen een
ondergrondse spanning op, totdat er deze schijnbaar plotselinge ontlading plaatsvindt
die wij ervaren als een heftige gebeurtenis die alles verandert.
Als iemand geen idee had over de seizoenen in de natuur, zou hij gedurende de winter
bij mij thuis in Chicago, geloven dat alles in het landschap dood is, omdat er nergens
een blad, een grasspriet of bloem zichtbaar is. Maar als de lente komt, ontspringt
plotseling in de tijd van een paar dagen, iets groens omhoog uit de aarde, waar eerder
niets was. Na drie of vier warme dagen is dat kleine spruitje dertig centimeter gegroeid
en draagt bloemen. Dit gebeurt ogenschijnlijk plotseling en treedt alleen op na een
winter van sluimering waarin de wortel kracht opdoet en dan uitbarst.
In de Mahatma Brieven wordt een voorbeeld gegeven van zo’n plotselinge groei: een
adept is de zeldzame bloem van een generatie van onderzoekers. Bloeien is letterlijk
het stadium van uitbotten, bloemen dragen. De adept is de zeldzame uitbotting
uit een generatie van onderzoekers. Er wordt op gewezen dat om dit `bloeien´ te
laten gebeuren, het individu de innerlijke impulsen van zijn ziel moet gehoorzamen,
ongeacht de voorzichtige overwegingen van de wereldse wetenschap of van het
verstand (bladzijde 7).
Onze rol is niet om de bestaande stroom tegen te werken. Het werk
dat we doen is een poging om een wijd verbreid bewustzijn te vestigen
dat voorziet in een nieuw denken over het gebruik van individualiteit. In
het gedicht van Sir Edwin Arnold over het leven van de Boeddha, Het
Licht van Azië,
Azië spreekt hij in de allerlaatste zin over de dauwdruppel
die de zee in glipt. Dit betekent dat het bewustzijn dat door de Boeddha
leven na leven gecultiveerd was, de alertheid, de reiniging, de lering,
dat alles gebeurde opdat het nu bewust kon worden aangeboden.
Op het moment dat we ons bewust worden van de werking van dit proces om
een individu te worden rijst de vraag: waar dient het voor? De individualiteit wordt
gecultiveerd met de bedoeling om hem weer terug te geven aan het geheel. De
douwdruppel glijdt in de schitterende zee en voegt het geheel van zijn ervaringen,
inzichten en moeizaam verkregen begrijpen toe aan het reservoir van het Grotere
Leven dat alle wezens ondersteunt.
Uit: The Theosophist, december 2019.
Vertaling: Marianne Plokker
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Ons werk voor de 21e eeuw
Vicente Hao Chin, jr.
Vicente Hao Chin Jr. is de stichter en President
van Golden Link College in de Filippijnen dat
transformatief onderwijs biedt voor minder
bedeelde kinderen. Hij is de schrijver van: Het
proces van zelf-transformatie. Hij verzorgde
de chronologische uitgave van The Mahatma
Letters to A.P. Sinnett, en is the Associate Editor
of the Theosophical Encyclopedia.
Dit artikel is gebaseerd op een presentatie
gegeven voor het Theosophical World Congress
in Singapore op augustus 2018.
Wat is onze toekomstvisie voor de Theosophical Society (TS) voor 2099?
Om vooruit te kunnen zien kan het helpen om terug te kijken. Het is 144 jaar geleden
dat de TS werd gesticht. De wereldwijde groei van de TS bereikte zijn hoogtepunt
in 1928 toen het ledenaantal op 45.000 kwam met heel actieve en toegewijde leden
over de hele wereld die lezingen gaven, boeken geschreven, scholen stichtten,
samenwerkingsverbanden met diverse doeleinden oprichtten, enz. Na 1928 echter
werd de TS voortdurend kleiner, zodat er tegenwoordig nog maar zo’n 25.000 leden
zijn, een afname van 44%. Gedurende dezelfde periode is de wereldpopulatie
geëxplodeerd met 350% tot ruim 7 miljard mensen. We publiceren minder. Nog maar
weinig jonge mensen worden lid van de TS. Bijna al onze tijdschriften zijn alleen voor
onze leden, niet voor het grote publiek.
Gedurende de laatste negentig jaar is de TS vooral gericht geweest op het consolideren
van haar leringen, zonder succes, omdat theosofische literatuur tegenwoordig
verdeeld is in twee hoofdstromen. Loges en secties hebben de neiging naar binnen
te kijken; ze zijn voornamelijk bezig met activiteiten voor hun leden. We hebben heel
weinig gedaan om de theosofie en het theosofische leven onder de aandacht van
het grote publiek te brengen, om daarmee de problemen van de mensheid te helpen
oplossen.
Worden we steeds minder relevant voor de wereldproblemen?
Ik overdrijf niet als ik zeg dat de afgelopen eeuw een erg teleurstellende periode is
geweest, omdat de Mahatma’s bedoeld hadden dat de TS een wereldbeweging zou
worden, niet iets alleen voor een paar duizend leden. We moeten ons de aansporing
van de Mahachohan herinneren:
Willen onze leringen werkelijk invloed uitoefenen op de zogenaamde zedenwet of
de opvattingen omtrent waarheidsliefde, reinheid, zelfverloochening, naastenliefde,
enz., dan moeten wij de kennis van de theosofie in het openbaar verkondigen en
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populariseren. Niet het individuele en vastberaden voornemen om zelf het Nirvana
(het hoogtepunt van alle kennis en absolute wijsheid) te bereiken, wat tenslotte
slechts een verheven en glorieuze zelfzucht is, maar het zelfopofferend zoeken naar
de beste middelen om onze naaste op het juiste pad te brengen en zoveel van onze
medeschepselen als ons mogelijk is er hun voordeel mee te laten doen, maakt iemand
tot een waar theosoof *.
We zijn nu in het eerste kwartaal van de 21e eeuw. Waar zouden wij ons werk op
moeten richten om de neergang te stoppen en de TS weer een krachtige beweging
te maken die invloed heeft op de beschaving en het gedachtegoed van de wereld?
Er zijn veel richtingen aan te wijzen en de General Council heeft er zo’n veertig
opgeschreven. Sta me toe me te richten op vijf gebieden waarvan ik denk dat ze
belangrijk zijn:
1. Globalisering van het theosofische werk
2. Programma’s voor het grote publiek (toegepaste theosofie)
3. Stichting van theosofische scholen
4. Theosofie aantrekkelijk maken voor jonge mensen
5. Werken aan religieuze hervorming
1. Globalisering van het theosofische werk
Meer dan een eeuw lang zijn theosofische landen geneigd geweest te werken als
afzonderlijke eilanden van een eilandengroep. Ze gaan zo op in hun eigen interne
problemen en doelstellingen dat ze nauwelijks samenwerken als een wereldfamilie.
Geen sectie is sterk als de wereldwijde TS zwak is. Veel secties zijn verdwenen of zijn
bezig te verdwijnen zonder dat ze geholpen of gered werden door óf het internationale
hoofdkwartier óf andere secties.
China, Hongkong en Korea zijn van de theosofische kaart verdwenen. Als we onze
loge in Hongkong zo’n dertig jaar geleden hadden ondersteund en in beweging
gehouden, zou het onze toegangsweg zijn geweest om de TS in China, een land waar
een kwart van de wereldbevolking leeft, nieuw leven in te blazen.
Sri Lanka is maar een steenworp verwijderd van Adyar. Het was ooit een van de
sterkste secties in de wereld met meer dan tweehonderd scholen, door de TS gesticht
sinds de tijd van Henry Steel Olcott, onze stichter/president. Olcott zelf wordt in dat
land als een nationale held beschouwd. En toch is er tegenwoordig nog maar één loge
in dat vroegere bastion van theosofische filosofie, en die probeert met man en macht
te overleven. We moeten van het theosofische werk een gezamenlijke wereldwijde
missie maken. Eén voor allen en allen voor één. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er
drie strategische richtingen waar we ons voor moeten inzetten:
a. Jaarlijkse internationale strategische planning en evaluatie
Dit aspect van het werk begon onder onze huidige President. Hij heeft er veel leden
van de General Council bij betrokken. We hopen dat het permanent zal worden
ondersteund als deel van ons wereldwijde werk. We hebben beperkte menskracht
en bronnen en voor het werk moeten we prioriteiten vaststellen en evalueren die
een optimale invloed hebben op individuele en sociale transformatie. De strategische
planningsgroep wordt in feite een denktank van de TS op hoog niveau, samengesteld
uit leiders die betrokken zijn bij wat er gebeurt in de gehele theosofische wereld.
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Deze niet eerder aangesproken groep vergroot op effectieve wijze het aantal
vrijwilligers die de internationale officers helpen om hun wereldwijde werk te doen. Het
is niet alleen beperkt tot de staf in Adyar. Omdat zij actieve leiders in de verschillende
TS-landen zijn, is er een hoge mate van synergie die veel mogelijk maakt wat niet
gedaan kan worden door een enkele sectie. Deze groep die onze prioriteiten plant,
implementeert en evalueert, zal een essentieel verschil maken voor de toekomst van
de TS.
b. Verhoog met behulp van projecten het budget voor internationaal werk
In 2017 bedroeg het TS-budget voor ‘verbreiding van theosofie’, de bureaus van de
internationale officers inbegrepen, 4 miljoen Rupia (± €53.000). Dit is ontmoedigend
weinig voor een wereldwijde organisatie in 55 of 60 landen. We horen vaak zeggen
‘we hebben het geld niet’ om het budget te verhogen, maar dit is niet waar. Er is
geen gebrek aan geld. Er is gebrek aan waardevolle projecten of programma’s. We
moeten bedenken dat geld projecten volgt en niet andersom. Dat wil zeggen, als er
waardevolle projecten gestart worden, komt er vanzelf geld. Als we wel geld hebben
maar geen projecten dan drogen de fondsen gewoon op.
Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden om dit principe aan te tonen: In 1993
werd in Bhubaneswar, India, een kleine school
opgezet voor inheemse kinderen. Het begon
met 125 leerlingen. Het was een gratis school
en overleefde alleen bij de gratie van de
vrijgevigheid van donoren. Omdat het gezien
werd als iets waardevols en goeds groeide de
school door steeds meer giften uit verschillende
bronnen. Tegenwoordig, 25 jaar later, is het
schooltje uitgegroeid tot een enorm instituut met Foto: Kalinga Institute
26.000 studenten die allen in gratis slaapverblijven logeren, met gratis maaltijden en
onderwijs. De school serveert 100.000 maaltijden per dag. Dit is het Kalinga Institute
of Social Sciences, met een jaarlijks budget van 760 miljoen Rupia (± 10 miljoen
euro), allemaal afkomstig uit donaties.
In 1922 besloot een groep Vrijmetselaars in Louisiana, USA een ziekenhuis te
stichten voor gehandicapte en verbrande kinderen. Veertig jaar lang hield het dit
ondankbare werk, het helpen van deze ongelukkige kinderen, vol. In 1962 was het zo
gegroeid dat er drie ziekenhuizen bij werden gebouwd. Tegenwoordig bestaat het uit
22 ziekenhuizen in verschillende delen van de Verenigde Staten. Dit zijn de Shriners
Hospitals for Crippled and Burnt Children met een jaarlijks budget van 500 miljoen US
dollars afkomstig uit donaties of uit de opbrengsten van gedoneerde fondsen.
In 1865,tien jaar voordat de TS werd gesticht, besloten een protestante dominee en
zijn vrouw te gaan preken voor mensen met een heel lage sociale status in Oost
Londen, zoals prostituees, bedelaars, alcoholici en dergelijke, om hen te helpen en
op verschillende manieren hun lot te verbeteren. Hun vasthoudendheid, ondanks
moeilijkheden, trok de aandacht van veel mensen die vrijwilliger werden. Giften in
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steeds grotere hoeveelheden begonnen binnen te komen. Dit werd het Leger des
Heils, gedragen door vrijwilligers en donaties. Hun huidige budget bedraagt 3,7
miljard US dollars ieder jaar. Ieder jaar!
Wij vergelijken onszelf niet met andere organisaties. Het gaat ook niet over de
hoeveelheid geld die deze organisaties bijeen kunnen brengen. Het gaat over
mogelijkheden. Deze organisaties begonnen klein en vrijwel zonder geld, maar ze
hadden waardevolle projecten. Het geld kwam gewoon binnen, omdat mensen met
geld zich met deze waardevolle projecten identificeerden.
Dit jaar hebben de President en de General Council van de TS internationale
projecten met prioriteit vastgesteld. Deze moeten ondersteund en gepromoot worden.
Als ze het waard zijn zal het budget van de TS op natuurlijke wijze aangroeien. Er
zullen vrijwilligers komen. Tevens is het belangrijk dat er een permanent team is van
coördinatoren dat die initiatieven oppakt en zich aanbiedt als vrijwilliger.
c. Leid systematisch toegewijde en competente theosofische werkers op
De TS in Amerika heeft een trainingsprogramma, vooral voor jongeren, om werkers,
sprekers en leiders van de TS te worden. Dit is niet zomaar een enkele trainingssessie,
maar een programma dat jaar na jaar wordt volgehouden. Men heeft voorgesteld
dat Adyar een dergelijk trainingsprogramma zou opzetten voor jonge theosofen die
willen werken voor de zaak van de grote leraren van de mensheid. Verschillende
secties kunnen uit hun leden mensen voordragen. Er kan een curriculum worden
ontworpen, ondersteund met geschikte materialen, methodologie en gelegenheid
voor stage of practicum. In de toekomst kunnen onze eigen theosofische colleges
in de Filippijnen een Masters-graad in theosofie aanbieden als een officiële weg om
werkers, sprekers, schrijvers en leiders te trainen. Het moet niet gerund worden als
een academisch instituut, maar meer als een ashram, een voedingsbodem voor
leiders die een theosofisch leven leiden. We moeten er echter voor waken dat zo’n
formele training geen dogmatische sprekers en schrijvers voortbrengt die theosofie
laten lijken op ieder ander systeem van religieus geloof. H.P. Blavatsky waarschuwde
bij het stimuleren van toekomstige opvolgers:
Ik bedoel niet een technische kennis van de esoterische leer, hoe belangrijk die ook
is, maar veeleer een onbevangen oordeel, een helder inzicht, dat onze opvolgers
in de leiding van de Vereniging nodig zullen hebben. Al dergelijke pogingen zoals
de Theosofische Vereniging hebben tot nu toe gefaald, omdat zij vroeg of laat tot
sekten zijn ontaard, die onaantastbare, eigen dogma’s formuleerden en zodoende
van lieverlee en ongemerkt die levenskracht verloren die alleen de levende waarheid
kan schenken (De Sleutel tot de Theosofie, Besluit).
2. Programma’s voor het grote publiek (toegepaste theosofie)
De TS moet programma’s aanbieden die het grote publiek, mannen, vrouwen,
kinderen, ouders, leraren, ambtenaren, professionals, enz. ten goede komen, niet
alleen aan leden. Wat we moeten aanbieden is niet zomaar een filosofie of een idee.
De toepassing van filosofieën of ideeën zijn oplossingen voor menselijke en sociale
problemen. Dit is in feite de missie van de TS. De Mahachohan heeft gezegd:
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Wil een godsdienst en wijsbegeerte waar zijn, dan moeten ze de oplossing bieden
voor ieder probleem. […] En als onze leringen zullen tonen dat ze in staat zijn die te
geven, dan zal de wereld de eerste zijn om toe te geven dat het de ware wijsbegeerte,
de ware godsdienst, het ware licht moet zijn, dat de waarheid geeft en niets dan de
waarheid (Brief van de Mahachohan)
We moeten ons bedenken: Ideeën hebben geen kracht tenzij ze vertaald worden in
toepassingen die kunnen transformeren.
Wie zal aantonen dat theosofische ideeën transformatief kunnen zijn? De theosofen
natuurlijk. Het opzetten van lange-termijnprogramma’s met invloed op mens en
samenleving kan moeilijk zijn. Maar het is de enige manier om ideeën transformerend
te laten zijn. Wat zijn voorbeelden van zulke publieke programma’s?
a. The Theosophical Order of Service (TOS)
Dit is misschien wel de belangrijkste manier van toegepaste theosofie voor het grote
publiek. De Mahatma KH schreef:
Het eerste doel van de TS is mensenliefde. De ware theosoof is een filantroop, hij
leeft niet voor zichzelf maar voor de wereld.
Dit en filosofie, het juiste begrip van het leven en zijn mysteriën, zullen de noodzakelijke
grondslag vormen en het juiste pad tonen om te volgen (Brieven van de Meesters van
Wijsheid, serie 1,no. 45)
[…] Onze Vereniging is geen intellectuele school voor occultisme en zij die groter zijn
dan wij hebben gezegd dat wie denkt dat de taak van werken voor anderen te moeilijk
is, er beter niet aan kan beginnen. Het morele en spirituele lijden van de wereld is
belangrijker en heeft hulp en heling nodig, meer dan dat de wetenschap hulp van ons
nodig heeft op enig gebied van onderzoek. ‘Wie oren heeft om te horen, die hore’
(Ibid., No.46)
De Mahachohan vraagt:
Moeten wij ons wijden aan het onderwijzen van een paar Europeanen […] en de
krioelende miljoenen onwetenden, armen en verachten, de nederigen en verdrukten,
zo goed mogelijk voor zichzelf en hun hiernamaals laten zorgen? Nooit. De TS met
haar beide ongelukkige stichters kan beter ten onder gaan, dan dat wij zouden toelaten
dat het slechts een academie voor magie en een school voor occultisme zou worden.
Dat wij, de toegewijde volgelingen van die vleesgeworden geest van absolute
zelfopoffering, van menslievendheid, goddelijke welwillendheid […] er ooit in
zouden toestemmen dat de TS de belichaming van zelfzucht vertegenwoordigt, het
toevluchtsoord voor de weinigen, die zich niet bekommeren om de velen, is een
zonderlinge gedachte, mijn broeders (Brief van de Mahachohan).
Het is duidelijk: ons werk moet ten goede komen aan de ‘krioelende miljoenen’ die
misschien niet geïnteresseerd zijn in hoogdravende filosofie of esoterie. Het werk
van de TOS bestaat echter niet alleen uit voedsel, medische zorg of hulpverlening.
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Het gaat uiteindelijk over menselijke ontwikkeling, waardigheid, eigenwaarde,
belangeloze dienstbaarheid, morele ontwikkeling, sociale harmonie, vrede enz.
Net als de TS moet de TOS de verschillende inspanningen afstemmen, zodat er
een groter impact ontstaat op wereldwijde schaal. Er kunnen één of twee of drie
gemeenschappelijke pleitbezorgers in verschillende landen zijn die de wereldwijde
opinie, houding of beleid met betrekking tot een bepaalde zaak kunnen helpen
veranderen. Voorbeelden zijn vrouwenrechten, vegetarisme, dierenwelzijn, onderwijs,
geletterdheid, karaktervorming, ouderschap, enz.
b. Meditatie voor het grote publiek
Iets anders wat het grote publiek ten goede komt, is de verbreiding van het beoefenen
van meditatie. Overal wordt erkend dat meditatie een transformatieve gewoonte is
die individuen en samenlevingen kan veranderen. Er zijn veel meditatiebewegingen
die al voorbeeldig werk hebben gedaan, zoals Zen, Vipassana, Mindfulness en
Transcendente Meditatie. Ook de TS zou zich hiermee bezig moeten houden,
aangezien meditatie niet alleen persoonlijke integratie en gelijkmoedigheid in het
individu te weeg brengt, maar omdat het ook een essentieel fundament van spiritueel
leven is. Laten we één of twee klassieke meditatiebenaderingen kiezen die de TS
kan verbreiden via de honderden loges over de hele wereld. Dit is door de General
Council als één van de prioriteitsprojecten verkozen en we hopen dat dit snel een
gemeenschappelijk kenmerk van ons logewerk zal worden.
c. ‘Self-Transformation Seminars’
Er zijn seminars over zelf-transformatie in twintig landen
geweest en die zijn effectief ingezet door TS-secties en
-loges voor hun publieke werk. Veel organisaties van
buiten hebben erom gevraagd: scholen en universiteiten,
bestuurseenheden, NGO’s, religieuze groeperingen,
burgerinitiatieven en zelfs het leger. Ze worden aangeboden
als een basistraining voor het spirituele leven.
Zo’n seminar kan door TS-secties en loges worden
aangeboden om individuen, organisaties en instituten
te helpen met persoonlijke en sociale transformatie.
Gespreksleiders zijn al getraind in tien landen.
Systematische training kan verder uitgebreid worden.
d. Publiekstijdschriften over toegepaste theosofie
Tegenwoordig zijn er maar weinig theosofische tijdschriften
die gericht zijn op algemene verspreiding. Daaronder zijn
Sophia
Sophia, Theosofical Digest
Digest, Quest, Peace Ideas, Wake Up India en Researches
Relevant to Theosophy. Het zouden er meer moeten worden, omdat ze essentieel
zijn om toegepaste theosofie aan het publiek over te brengen. Anders zijn we alleen
maar bezig aanhangers te overtuigen.
Het voorstel is om meer publiekstijdschriften, gedrukt of digitaal, uit te brengen in
zoveel mogelijk talen over de hele wereld. Hier is synergie weer essentieel. Secties
hoeven niet zoveel te investeren in redactietijd en inspanning om zo’n tijdschrift
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te beginnen. Ze hoeven alleen maar goede artikelen van bestaande, algemene
theosofische tijdschriften te vertalen of te herdrukken en die regelmatig te publiceren.
3. Stichting van theosofische scholen
De sleutel tot de toekomst ligt in onze jeugd en kinderen. Als zij veranderen, verandert
de wereld. De belangrijkste instelling die de jeugd kan beïnvloeden is de school.
Deze kan machtiger zijn dan ouders en media, omdat hij de verkeerde opvoeding van
ouders en de schadelijke invloed van televisie, internet, gedrukte media en films kan
tegengaan.
Als we willen dat theosofie een blijvende invloed heeft, moeten we zowel scholen
stichten als bestaande educatieve systemen in de wereld beïnvloeden. H.P. Blavatsky
benadrukte het belang van dit werk:
Als wij er de middelen toe hadden, zouden we scholen stichten, […]. Aan kinderen moet
bovenal zelfvertrouwen, liefde jegens allen, altruïsme, onderlinge hulpvaardigheid
en, meer dan iets anders, zelfstandig denken en redeneren worden geleerd. […] Wij
zouden trachten elk kind als een individu te beschouwen en het zo op te voeden, dat
zijn vermogens tot een gelijkmatige en harmonieuze ontvouwing werden gebracht,
zodat zijn bijzondere aanleg ten volle en op natuurlijke wijze ontwikkeld werd. Ons
doel behoorde te zijn vrije mannen en vrouwen te vormen, intellectueel en zedelijk
vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven
dat veel hiervan, zo niet alles, door een juiste en in waarheid theosofische opvoeding
verkregen kan worden (De Sleutel tot de Theosofie, hoofdstuk 13,3. pg. 208)
Tegenwoordig is er opnieuw interesse om in verschillende landen scholen te beginnen,
in het bijzonder in de Filippijnen, India, Argentinië en Brazilië.
4. Theosofie aantrekkelijk maken voor jonge mensen
Tijdens mijn reizen naar vele theosofische landen heb ik in veel loges een
gemeenschappelijk patroon gezien; de gemiddelde leeftijd van theosofische leden is
verontrustend hoog. Tijdens een recente lezingenreis zag ik dat de gemiddelde leeftijd
van het aanwezige gehoor ongeveer 65 jaar was en niemand was onder de veertig.
Veel logevoorzitters hebben de afwezigheid van jongeren in hun midden betreurd.
Sommigen stoten activiteiten af of verkopen een deel van hun eigendommen,
omdat ze geen opvolgers zien die hun plaats zullen innemen. Hoe kunnen we het
theosofische werk uitbreiden als we onze loges en secties laten inkrimpen?
De wereld is veranderd en de traditionele verbreidingsmanieren bereiken jonge
mensen niet meer. Veel ouderen weten niet hoe ze moeten omgaan met computers,
browsen op internet, een Facebookaccount maken of WhatsApp of Twitter gebruiken.
De taal van de klassieke boeken spreekt de moderne generatie niet meer aan. We
moeten verspreiding van theosofie op nieuwe manieren benaderen. Jonge mensen
begrijpen dit beter dan ouderen.
Deel van het probleem is de neiging van ouderen om jongere leden te weinig ruimte te
geven om hun ding te doen of dingen op hun eigen manier te doen. Het gevolg is dat
de jeugd kopschuw wordt voor theosofische bijeenkomsten, omdat ze zich vervelen.
Theosoﬁa - Jaargang 121 - nr. 3 - september 2020

115

Zij vinden de bijeenkomsten niet relevant voor de zaken waar ze tegenaan lopen of
de atmosfeer is er te beperkend.
5. Werken aan religieuze hervorming
De geschiedenis heeft ons de schade getoond die traditionele religie de wereld heeft
gebracht: inquisities, oorlogen, terrorisme, genocide, intolerantie, wederzijdse haat,
enz. De langste oorlog in de geschiedenis waren de kruistochten van christenen tegen
moslims. Een van de wreedste instituten was de inquisitie, toen religieuze leiders
verschrikkelijke martelingen toestonden bij het aanpakken van vermoede ketters. De
ergste vorm van geweld tegenwoordig is religieus terrorisme, het zonder onderscheid
doden van mannen, vrouwen en kinderen onafhankelijk van nationaliteit, ras of religie.
De Mahatma KH heeft er nadrukkelijk op gewezen dat tweederde van alle kwaad
voortkomt uit religie en slechts éénderde uit menselijke zelfzucht. Geloof in
antropomorfe goden heeft mensen slaven gemaakt van priesterlijke autoriteit. Hij
schreef:

Indien de TS blijft leven en aan haar roeping en oorspronkelijke impulsen door de
volgende honderd jaren heen trouw blijft – vertel mij dan, herhaal ik, of ik te ver ga als
ik beweer, dat de aarde, vergeleken met hetgeen zij nu is, in de eenentwintigste eeuw
een hemel zal zijn! (De sleutel tot de theosofie, Besluit)
Zijn we al in zo’n hemel? Zo niet dan hebben we een hoop werk voor de boeg. Laten
we onze handen ineen slaan en het doen!
Uit: The Theosophist, december 2018
Vertaling: Marianne Plokker
*

Uit: De Brief van de Maha-Chohan of Het standpunt van de Chohan ten aanzien
van de TS. Opgenomen in het boekje: M. Conger, Gecombineerde chronologie te
gebruiken bij de ‘Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett’ en ‘Brieven van H.P. Blavatsky
aan A.P. Sinnett’.

Ons hoofddoel is de mensheid van deze nachtmerrie te verlossen, de mensen het
goede te leren ter wille van het goede, en met zelfvertrouwen door het leven te gaan
in plaats van op een theologische kruk te steunen, die ontelbare eeuwen lang de
directe oorzaak was van vrijwel alle menselijke ellende.
(A.T. Barker, De Mahatma Brieven aan AP Sinnett. Brief no. 10, pg. 60)
De Mahachohan en Mahatma KH hebben verklaard dat de TS werd gekozen als de
hoeksteen, het fundament voor de toekomstige godsdienst van de mensheid (Brief
van de Mahachohan)
Dit werk mag niet vergeten worden. We moeten met gezond verstand en ons
gevoel voor ethiek wijzen op religieus bijgeloof, ongerijmdheden, tegenstrijdigheden
en conflicten. Dit innerlijk moreel gevoel moet een belangrijke grondslag zijn voor
toekomstige religies, in plaats van ‘geopenbaarde’ dogma’s. Het is belangrijk om een
bredere kennis van de werkelijkheid van mystiek en mystieke ervaring te verbreiden
als de kern van religieuze ervaring. De TS moet helpen een wereld tot stand te
brengen waar religies liefde koesteren in plaats van intolerantie, exclusiviteit, haat en
geweld. De TS moet niet-sektarische spiritualiteit en mystiek verbreiden.
Het zijn de bovengenoemde vijf belangrijke werkrichtingen, onder vele die we onze
primaire aandacht moeten geven in deze eeuw. Wat kan onze visie zijn op wat de TS
voor de mensheid kan doen? HPB drukte haar droom zo uit:
De TS […] zal langzamerhand met haar onbekrompen en edele ideeën omtrent
godsdienst, plicht en mensenliefde tot de grote massa denkende en intelligente mensen
doordringen. Langzaam maar zeker zal zij de ijzeren boeien van geloofsvormen
en dogma’s, van maatschappelijke vooroordelen en kasten verbreken; zij zal de
antipathieën en slagbomen tussen rassen en volkeren doen verdwijnen en de weg
openen tot de praktische verwezenlijking van de broederschap van alle mensen. […]

Moderne opvoeding ontwikkelt het intellect,
het biedt steeds meer verklaringen voor het leven,
steeds meer theorieën,
zonder de harmonieuze eigenschap van genegenheid.
Daarom hebben we slimmigheden uitgevonden
om aan conflicten te ontsnappen;
zodat we tevreden zijn met de verklaringen
die wetenschappers en filosofen ons geven.
Het denken, het intellect,
is tevreden met deze ontelbare verklaringen,
maar de intelligentie is dat niet,
want om werkelijk te begrijpen
moet er een volledig actieve samensmelting
van denken en hart bestaan.
J. Krishnamurti, Het Boek van het Leven.
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Begeer slechts dat wat binnenin je is.
Begeer slechts dat wat boven je is.
Begeer slechts dat wat onbereikbaar is.

Julian van Norwich
Ananya Sri Ram Rajan
Ananya Sri Ram Rajan is adviseur voor
de geestelijke gezondheidszorg in Aurora,
Illinois.
Dit artikel verscheen onder de titel
Julian of Norwich in Theosophy Foreward,
21 april 2019.

Want binnenin je is het licht van de wereld,
het enige licht dat kan worden uitgestraald op het Pad.
Als je niet in staat bent het binnenin je waar te nemen,
heeft het geen zin er elders naar te zoeken.
Het gaat je te boven omdat je,
wanneer je het bereikt, jezelf verloren hebt.
Het is onbereikbaar, omdat het steeds terugwijkt.
Je zult het licht binnengaan,
maar je zult nooit de vlam aanraken.

Mabel Collins in Licht op het Pad, deel I, vers 9 t/m 12
UTVN, Drie Wegen, één Pad, bladzijde163
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Hij toonde me iets kleins ter grootte van een hazelnoot, in de palm van mijn hand en
het was rond als een bal. Ik keek ernaar met mijn geestesoog en dacht, ´Wat kan dit
zijn?´ En het antwoord kwam, ´Het is alles dat gemaakt is´. Ik verwonder me dat het
kon blijven bestaan, want ik dacht dat het uit elkaar zou kunnen vallen tot niets, het
was zo klein. En het antwoord kwam in mijn geest, ´Het blijft en zal altijd blijven omdat
God ervan houdt´. En alle dingen bestaan door Gods liefde.
Uit: Openbaringen van goddelijke liefde
Er is heel weinig concrete informatie over het leven van Julian van
Norwich. Er staat geschreven dat ze geboren werd rond 1342 en
stierf iets na 1416. Toen ze dertig was, werd ze ernstig ziek en
men geloofde dat ze zou sterven. Gedurende deze tijd ontving ze
op 8 mei 1373 zestien visioenen, wat leidde tot de publicatie van
Openbaringen van Goddelijke Liefde. Men denkt dat Openbaringen
van Goddelijke Liefde het allereerste boek uit de middeleeuwen
is dat in het Engels werd geschreven en dan ook nog door een
vrouw. Haar herinneringen aan de visioenen (bekend als de ´korte
tekst´) en haar meditaties over wat haar getoond was (twintig jaar
later geschreven en bekend als ´de lange tekst´) zijn voor veel mensen een grote bron
van troost geweest. Een blik op de omslag van de lange tekst van haar boek toont dat
ze bekend was als Moeder Julian, een anachorete in Norwich die leefde in de dagen
van koning Edward III.
Er zijn aanwijzingen dat Julian een benedictijnse non was uit Carrow Abbey, maar dat
is niet zeker. Zeker is wel dat zij een anachorete was van de kerk van Sint Julian in
Norwich, waarvan ze waarschijnlijk haar naam kreeg. Voor wie het woord niet kent:
een anachorete was een kluizenares, een vrouw die zichzelf liet inmetselen in een cel
grenzend aan de kerk, als manier om te contempleren en een relatie met God aan te
gaan. Julian had drie kleine openingen, één om de communie te ontvangen, één voor
voedsel en afval en een ander om het publiek raad te geven.
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Julian’s werkelijke naam is onbekend, want ze gaf weinig informatie over zichzelf.
Wat we van haar weten is gebaseerd op registers van donaties en legaten die haar
werden nagelaten. Ze gaf regelmatig raad aan allerlei mensen uit alle rangen en
standen; ze was een populaire anachorete. Dit niettegenstaande de beperkingen die
de Ancrene Wisse (een handboek voor vrouwelijke anachoreten) oplegde in hoe vaak
een anachorete contact mocht hebben met het publiek. Een anachorete behoorde
haar tijd door te brengen als kluizenares die God contempleerde en de wereld van
alledag achter zich liet. Velen deden dat echter maar in geringe mate.
In het artikel van Mary Wellesley The life of the anchoress (Het leven van de anachorete)
zagen wetenschappers dat er gedurende de 13e en 14e eeuw driemaal zoveel
vrouwen als mannen waren die anachoreet werden. Toch kennen we er maar enkelen.
Er is wetenschappelijk historisch onderzoek gedaan naar de levens van vrouwelijke
anachoreten, maar er is weinig informatie over hun namen en hun leven. Gedurende
deze tijd raasden armoede, pest en hongersnood door Europa; de bevolking leed
vreselijk. Het boek van Anneke Mulder-Bakker, Lives of the Anchoresses:The Rise of
the Urban Recluse in Medieval Europe (Leven van de anachoretes: op opkost van de
stadse kluizenaar in middeleeuws Europa) zegt dat vele vrouwen het leven van een
anachorete omarmden als zij in de wereld niet meer nodig waren. Ze schrijft:
Ontslagen van sociale verplichtingen waren zij (vrouwen) vrij om te doen zoals de
geest, de Geest, hun ingaf. Dat betekende: luisteren naar mensen, hen onderwijzen
als zij geen kennis hadden; luisteren naar hun biecht; hen helpen om antwoorden te
vinden op de vragen van leven en dood. Maar dit betekende ook: met gezag op treden
tegen hen die zich immoreel gedroegen. Hoewel mannelijke gelovigen dit ideaal ook
konden nastreven, en enkelen deden dat ook, was het grotendeels een vrouwenzaak.
En het was een stedelijk verschijnsel. Mensen die fysieke rust en contemplatie
zochten, traden in in een klooster op het platteland; kluizenaars bleven in de stad.

openbaring eindigde, haar ziekte weer te voelen. Ze huilde, omdat ze geloofde dat
God haar verlaten had. Hierna werd haar de zestiende openbaring gegeven.
Veel van Julian’s inzichten ademen een zelfde sfeer als de leringen van de theosofie
en het spirituele pad in het algemeen. Julian hield van Jezus en was duidelijk toegewijd
aan het religieuze leven, maar ze rekte ook de grenzen op van de patriarchale
omgeving waarin ze leefde. Ze verwijst naar Christus als onze moeder vanwege
de voortdurend voedende en vergevende aard van Christus. Dit was gebaseerd op
de visioenen die ze had van Jezus aan het kruis en de uiteindelijke betekenis van
alles wat haar getoond was. Ze smeekt om Gods bedoeling te leren kennen en haar
wordt gezegd, Leer dit goed: liefde was zijn betekenis. Wie toonde het je? Liefde. Wat
toonde hij je? Liefde. Waarom toonde hij het je? Uit liefde. Hou jezelf daaraan en je
zult er meer van leren en weten. Maar je zult hier nooit iets anders weten of leren.
Dat klinkt als de woorden van H. P. Blavatsky in De Stem van de Stilte. De leerling
wordt verteld dat men, voordat het spirituele pad betreden kan worden, rein van hart
moet zijn en het verschil moet kennen tussen verstandelijke kennis en wijsheid van
de ziel, met andere woorden tussen de leer van het oog en die van het hart (Drie
Wegen één Pad, bladzijde 54 - vers 111). Het spreekt vanzelf dat we, om waarlijk in
het goddelijke te wandelen, goddelijk moeten zijn. We moeten leren om onszelf in die
hogere staat te houden, om de dingen helder te zien, en ook om door de wereld te
gaan en te kijken met een rein hart, niet met de fysieke ogen. Als we voortdurend kijken
vanuit het perspectief van diepe liefde, ongeconditioneerd, niet oordelend, omarmend
en openhartig, zullen we hiervan meer leren en meer weten. Wat we zaaien zullen we
oogsten. Iets anders doen is zinloos en waardeloos voor ons bestaan.

Het boek van Mulder-Bakker bespreekt het leven van vijf verschillende anachoretes
uit de Nederlanden, Duitsland en omliggende landen. Volgens Mulder-Bakker waren
anachoretes sociale activisten die belangrijke geschilpunten oppakten, zowel met de
kerk als met de levenswijze van individuen. Zij namen het op zich om aan wie was
afgedwaald de weg naar God te wijzen. Terwijl de priester de vader van de kerk was,
was de anachorete de moeder en haar deur stond bij wijze van spreken altijd open.
Dat kan verklaren waarom Julian van Norwich ´Moeder Julian´ was.

Zo veel van Julian’s doctrine gaat over liefde. Ze zegt dat ze,
toen ze Jezus’ hoofd hevig zag bloeden tijdens één van haar
openbaringen, zes dingen begreep. Het vijfde was Het Ene dat
alles maakte uit liefde, onderhoudt alles door diezelfde liefde en
zal het eeuwig onderhouden
onderhouden. Dit verschilt niet van de theosofische
lering dat alles uit het goddelijke voortkomt, wordt onderhouden
door het goddelijke en, hoewel het zich in verschillende vormen
manifesteert, toch goddelijk is. Ieder levend wezen heeft de
bijzondere energie in zich die schept, onderhoudt en alle leven
transformeert.

Wat Julian zo populair maakte was misschien wel haar praktische, nuchtere aard.
Vanwege haar ziekte (en zoals men dacht nabije dood) stond ze zichzelf toe open
te staan voor haar ervaring.Ze sprak en schreef over die ervaring met nederigheid.
Ze geloofde dat God haar getoond had wat ze moest weten. In haar meditaties op
die openbaringen schrijft ze Nu heb ik je verteld over vijftien openbaringen zoals
het God behaagde mij te geven in mijn geest, naar ik vertrouw, opnieuw verlicht en
aangeraakt door dezelfde Geest die hen oorspronkelijk openbaarde. Ze zegt dat de
eerste openbaring begon rond vier uur ‘s morgens en dat zij voort duurden, de één na
de ander tot drie uur ‘s middags. Hoewel haar zoveel gegeven werd door haar God en
ze geen pijn of ongemak voelde tijdens de openbaringen, begon ze, toen de vijftiende

Maar al te vaak kijken we niet met ons hart. We denken van onszelf dat we
afgescheiden zijn van dat wat ons niet ontnomen kan worden. Julian beschrijft
onwetendheid als kwaadaardigheid en slechtheid. Ze schrijft erover hoe de Duivel of
Vijand dit oproept en hoe zij die geen sterke wil hebben, de Vijand toestaan dóór hen
te werken. Zij zullen voor eeuwig lijden in de hel. Hetzelfde gold voor hen die gedoopt
waren, maar een ´onchristelijk´ leven leidden. Het is interessant dat haar getoond
wordt dat zo’n geloof onwaar is en dat God niet straft of niet vergeeft, maar juist de
mens liefheeft, wat zijn zwakheid of fouten ook mogen zijn. Dat stond zo haaks op wat
de kerk verkondigde, dat het haar verraste. Ze schrijft: Hierover kreeg ik geen ander
antwoord in wat onze Here God toonde, alleen dit: ´Wat onmogelijk is voor jou, is niet
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onmogelijk voor mij. Ik zal mijn woord houden in alles en ik zal alles goed maken.
Dergelijke gedachten liggen meer in lijn van theosofische leringen. Het Woord is niets
anders dan de wijsheid, die goddelijkheid die in alles te vinden is, zelfs in onszelf.
Alles is goed waar wijsheid heerst.
Gedurende onze moeilijkste perioden vragen we ons af of er iets groters is dan wijzelf,
en als dat er is, waarom we moeten lijden. De vraag ´waarom´ schijnt er één te zijn die
wij mensen gevraagd hebben sinds we rationeel konden denken. Julian realizeerde
zich dat het is omdat het noodzakelijk is voor sommige zielen om zich zo te voelen,
soms op ons gemak te zijn, en soms tekort te schieten en aan onszelf overgelaten
te zijn. God wil dat we weten dat hij ons stevig vasthoudt in zowel goede als slechte
tijden. En voor het heil van onze ziel worden we soms aan onszelf overgelaten.
Ons verlangen om ons in de ´flow´ te voelen, ons verbonden te voelen met wat ons
omgeeft, duurt niet altijd voort. Ons terugverlangen naar die ervaring brengt ons terug
in een vermoeidheid, een zwaarte die ons ervan weerhoudt om in het heden te zijn.
Als we die lichtheid van zijn ervaren, is het heel gemakkelijk voor het ego-denken om
in te breken en de stroom te onderbreken door ons te vertellen dat we bijzonder zijn.
Het lijkt in Julians tijd niet anders te zijn geweest dan nu. In feite kunnen we nooit los
komen van wat we zijn. Belangrijke gebeurtenissen in het leven zijn niets anders dan
gelegenheden voor groei en een kans om in de ervaring te stappen van een ander
wezen dat wij zien als anders, maar dat wij in werkelijkheid zelf zijn in een andere
vorm. Misschien moeten we onszelf eraan herinneren dat we voor eeuwig mét het
goddelijke zijn en het goddelijke voor eeuwig mét ons.
Dat we zo weinig van de details van Julian’s fysieke leven weten lijkt haar inzichten
recht te hebben gedaan. Ze laat ons haar leringen als een manier om te begrijpen
wie ze als mens was en haar ervaring als een manier om onszelf te begrijpen, als we
onszelf in haar verplaatsen. Ze leefde in een tijd van grote ontreddering; in zekere
zin niet anders dan vandaag en toch gaf haar geloof troost aan velen. Hebben wij
vertrouwen in dat wat ongezien en ongevraagd op ons af komt? Maken wij het deel
van ons leven? Zijn we bereid om onze eigen innerlijke spirituele gids te gebruiken
als een manier om anderen te kunnen troosten? En het belangrijkste: geloven we dat
het goddelijke, God, liefde is? Als we ons eigen spirituele pad gaan, zijn dat vragen
die we misschien voor ogen willen houden. Misschien kunnen Julian’s leringen ons
de weg wijzen.
Uit: Theosophy Foreward, 21 april 2019.
Vertaling: Marianne Plokker
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Inleiding
Therapeutic Touch ®1 (TT) is bij veel theosofen wel bekend. In de vroege jaren
zeventig (van de vorige eeuw) werd TT ontwikkeld door twee geboren theosofen. Het
wordt toegepast in loges van de Theosophical Society (TS), in de Verenigde Staten
en elders.
De van oorsprong Nederlandse Dora Kunz een begaafde helderziende en genezer
en voormalig President van de TS in Amerika, en Dolores Krieger, Ph.D., R.N. 2,
emeritus-hoogleraar aan de New York University Graduate School of Nursing, hebben
de meeste invloed gehad op de ontwikkeling van de techniek van TT. Gedurende
meer dan dertig jaar hebben professionals en leken TT toegepast, thuis en in de
gezondheidszorg. De techniek van TT berust op een natuurlijk vermogen dat bij
iedereen ontwikkeld kan worden. TT is zachtaardig, eenvoudig te leren en gemakkelijk
toe te passen. Het gaat goed samen met andere behandelmethoden en kan heel
effectief worden gebruikt in combinatie met de traditionele gezondheidszorg.
Therapeutic Touch is een eigentijdse interpretatie van verscheidene oude geneeswijzen. Het is geen gebedsgenezing en ook geen handoplegging. Hoewel het is afgeleid van deze oude gebruiken verschilt het hiervan op een aantal belangrijke punten.
TT gebeurt niet in een religieuze context en evenmin vereist het van behandelaar of
ontvanger een uitgesproken vertrouwen of geloof in de werking ervan. Een ander
belangrijk verschil tussen TT en handoplegging is dat er geen direct huid-huid contact
tussen de behandelaar en de ontvanger nodig is. Het is een energetische manier van
genezen, gebaseerd op een vooronderstelde herschikking van energie, een proces
waarin de behandelaar de handen gebruikt als concentratiepunt. Het doel is om het
mensen mogelijk te maken hun gezondheid te verbeteren.
1 Letterlijk: therapeutische of genezende aanraking. Therapeutic Touch is een geregistreerd handelsmerk.
2 Ph. D: Doctor of Philosophy; R.N.: Registered Nurse.
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Positieve effecten van TT zijn lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel zichtbaar.
Onderzoeksresultaten hebben de werkzaamheid aangetoond in het tot stand brengen
van diepe ontspanning die fysieke en psychologische stress vermindert. Naast
het verminderen van stoornissen die door stress en chronische spanning worden
veroorzaakt, is TT bijzonder werkzaam bij het bestrijden van pijn, het versnellen
van een genezingsproces en het doen toenemen van een algemeen gevoel van
welbevinden.
Wat is Therapeutic Touch?
Hoe werkt dit helende verschijnsel nu precies? TT kan worden gedefinieerd als een
holistisch proces dat is gebaseerd op het natuurlijke vermogen om bewust de handen
te gebruiken om energie om te vormen, met de intentie om te helen. TT is holistisch
in die zin dat het de hele constitutie beïnvloedt; niet alleen het lichamelijke aspect,
maar ook het emotionele, mentale en spirituele. Het is een proces dat doorgaat,
dynamisch en continu. De resultaten van de behandeling nemen in de loop van de
tijd stapsgewijs toe.
Ieder mens heeft de natuurlijke mogelijkheid om anderen te helen; helen is geen
‘gave’, het kan worden onderwezen en geleerd. Met voldoende oefening kan iedereen
helen door alleen de handen als instrument te gebruiken. De essentie van TT, en
een vitaal en integraal onderdeel van de methode, is de bewuste intentie van de
behandelaar. Onderzoek heeft aangetoond dat zonder die intentie om te helen de
methode niet werkt. We zijn ons er allemaal van bewust dat, als wij fysiek, emotioneel,
mentaal of spiritueel lijden, alleen al de aanwezigheid van een meelevend iemand
ons troost. Als die persoon hieraan volledig aandacht geeft, dat wil zeggen bewust de
bedoeling en motivatie om te helpen toevoegt aan de fysieke aanwezigheid, dan is
alles wat gedaan wordt aanzienlijk effectiever.
Theosofie leert dat mensen energievelden zijn en volgens de moderne wetenschap
is energie voortdurend in beweging. Het patroon en het ritme van die beweging, de
vibratie van energie, dat alles bepaalt onze relatieve gezondheid of ziekte. TT werkt
in op dat patroon, op de energiestroom van de ontvanger.
Het doel van TT is vanzelfsprekend om te helen. Helen is echter nog geen genezen.
Genezen is gezond maken, het doen verdwijnen van alle symptomen, het herstel van
gezondheid. Genezen van een verkoudheid of van hoofdpijn is mogelijk. Het genezen
van terminale kanker of van een chronische, slopende ziekte is niet mogelijk. Hoewel
niet iedereen genezen kan worden, kan iedereen wél geheeld worden.
Het woord ‘helen’, in oud Nederlands hêlen, heilen, betekent: weer heel maken,
gezond maken, gezond worden. Iemand heel maken betekent die persoon te
begeleiden naar een toestand waar alle dimensies (lichamelijk, emotioneel, mentaal
en spiritueel) in harmonie samenwerken. Dat is de natuurlijke staat van zijn. Zo waren
we oorspronkelijk en zo is het ook bedoeld. Weer heel te maken, helen, betekent dus
het herstellen van de energetische orde en balans in alle dimensies van de mens. Als
orde en balans hersteld zijn, is het voor iemand mogelijk om alles te doen wat hij moet
doen, volledig en zo goed als hij kan. Als iemand met een verkoudheid geheeld is, is
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hij vrij om zichzelf van alle lichamelijke symptomen van de verkoudheid te ontdoen;
of iemand met hoofdpijn heeft dan geen hoofdpijn meer. Iemand met een terminale
ziekte die geheeld is, wordt vrij om te doen wat hij moet doen, dat wil zeggen vrij om
de rest van zijn leven waardevol te leven en in waardigheid en vrede te sterven.
Als alle dimensies van de mens harmonieus samenwerken, treedt vanzelf heling op.
De behandelaar helpt de ontvanger naar de toestand waar heling kan plaats vinden.
De ontvanger heelt dus zichzelf, en de beoefenaar van TT brengt de ontvanger alleen
in de best mogelijke toestand waarin heling kan gebeuren.
Theoretische aannames over het beoefenen van Therapeutic Touch
Een aanname is een veronderstelling, een verklaring waarvan wordt aangenomen
dat die waar is omdat die niet is onderzocht of gevalideerd. Zeven aannames liggen
ten grondslag aan TT. Drie komen vanuit het wetenschappelijke en vier vanuit het
theosofische perspectief.
Aannames vanuit het wetenschappelijke perspectief
Gecontroleerd klinisch onderzoek van TT heeft tot op heden alleen de doeltreffendheid
en veiligheid getest, omdat er geen manier is om het werkingsmechanisme de testen.
De aannames over het werkingsmechanisme zijn echter wel al dertig jaar waar
gebleken.
De eerste wetenschappelijke aanname is dat de mens een energieveld is. We hebben
geen energievelden, we zijn energievelden. In onze wereld van WJZIWJK (WatJe-Ziet-Is-Wat-Je-Krijgt) betwijfelen veel mensen de werkelijkheid van onzichtbare
energievelden, en toch nemen we de aanwezigheid van energievelden allemaal
voor waarheid aan, of we ze nu zien of niet. Geluid bijvoorbeeld is een energieveld.
We zien de geluidsgolven niet, maar nemen zonder meer de werkelijkheid aan van
de onzichtbare golven die door iemands stembanden worden gemaakt en die via
de atmosfeer het oor van iemand anders bereiken. Dat is wat wij ervaren als het
stemgeluid van iemand anders. We accepteren ook zonder meer de werkelijkheid van
onzichtbare zwaartekrachtvelden. Als we een voorwerp vasthouden en vervolgens
loslaten, dan bestaat er geen twijfel over wat ermee zal gebeuren. We vragen ons
nooit af of het voorwerp midden in de lucht zal blijven hangen, omhoog zal gaan of
opzij. Gebaseerd op onze kennis van het zwaartekrachtveld kunnen we met zekerheid
voorspellen dat het voorwerp op de grond zal vallen. Het menselijk energieveld,
hoewel niet zichtbaar voor de meeste mensen, is eveneens een werkelijkheid. De
basisgedachte van TT is dat dit veld door aanraking kan worden waargenomen. Het
concept van de mens als een energieveld komt volledig overeen met de moderne
fysica, terwijl de fysica van Newton een WJZIWJK-universum veronderstelt.
De tweede wetenschappelijke aanname bij de beoefening van TT is dat ziekte
berust op een verstoord evenwicht in het menselijk energieveld dat net als alle
energievelden, voortdurend in beweging is. Die dynamiek is ordelijk, heeft een patroon,
is uitgebalanceerd en symmetrisch. In de volledig lichamelijk, emotioneel, mentaal en
spiritueel ontwikkelde mens is het energieveld volkomen geordend, uitgebalanceerd
en volledig symmetrisch. Natuurlijk is niemand van ons volledig ontwikkeld, behalve
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de grote wereldleraren zoals Boeddha of Christus. Onze energievelden zijn daarom
nooit volledig in balans en nooit volledig symmetrisch.
Als het patroon, het evenwicht of de symmetrie van iemands energieveld ernstig
verstoord is, kan deze verstoring of het gebrek aan ritme zich op verschillende
manieren manifesteren. Lichamelijk: we kunnen een verkoudheid, hoofdpijn of
een ander lichamelijk probleem krijgen. Emotioneel: we kunnen ons gejaagd of
gedeprimeerd voelen. Mentaal: we krijgen negatieve gedachten of kunnen niet
helder denken. Spiritueel: we kunnen gaan twijfelen aan onze eigen overtuigingen.
Men neemt aan dat, als de stroming van de energie tot haar normale toestand van
evenwicht en harmonie wordt teruggebracht, de gezondheid hersteld wordt.
Een paar punten ter overweging over de aanname dat ziekte een verstoring van het
evenwicht in het energieveld is:
Dit kan betekenen dat het verstoorde evenwicht in energie voorafgaat aan de ziekte,
en deze veroorzaakt. Het is echter ook goed mogelijk dat een ziekte voorafgaat aan
de verstoorde energiebalans en deze veroorzaakt, bijvoorbeeld bij wat een ongeluk
genoemd wordt. Als een normaal gezond persoon valt en een been breekt, dan zullen
de val en het gebroken been vervolgens een verstoring in het energetisch evenwicht
veroorzaken. Als dit iemand echter ‘accident-prone’ is, dat wil zeggen regelmatig
ongelukjes heeft, dan is de verstoring van de energiebalans waarschijnlijk de oorzaak.
Een andere overweging vanuit een wat ander gezichtspunt komt
uit het kader waarbinnen TT werd ontwikkeld. Behalve door het
theosofische wereldbeeld werd de ontwikkeling van TT ook beïnvloed
door de theorie van Unitary Human Beings, weergegeven door Martha
Rogers in haar Introduction to the Theoretical Basis of Nursing. Dit
is het denkmodel dat wordt gebruikt in het verpleegkundig curriculum
van de New York University. Volgens dit model vertoont het lineaire
model van ons universum gebreken en daardoor kunnen oorzaak
en gevolg niet definitief gekend worden. Daarom kijken we niet
naar oorzakelijke relaties, maar meer naar wederzijdse interactie. Toegepast op
TT constateren we dat er een ziekte is ontstaan. Dan kunnen we niet zonder meer
aannemen dat de onbalans in het energieveld die ziekte, of dat de ziekte de onbalans
veroorzaakt. We kunnen wel zeggen dat er een direct verband bestaat tussen de
onbalans in het energieveld en de ziekte: de één kan niet optreden zonder de ander;
en als de één verandert, dan verandert daarom ook de ander.
De laatste overweging over de aanname dat ziekte een verstoring van het evenwicht
in het energieveld is: het ontkent de theorie van de ziektekiemen niet. De theorie
van ziektekiemen neemt aan dat vreemde organismen, bijvoorbeeld bacteriën, een
lichamelijke ziekte veroorzaken en dat, om gezondheid te herstellen, medisch handelen,
zoals het geven van medicijnen, nodig kan zijn. De theorie van energievelden is niet in
tegenspraak met de theorie van ziektekiemen. Laten we kijken naar het voorbeeld van
iemand met een streptokokkenangina (keelontsteking). Wat veroorzaakt dit probleem?
Is het een verstoord energie-evenwicht of de streptokokkenbacterie? Zou deze
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persoon behandeld moeten worden met TT om het evenwicht van het energieveld te
herstellen, of met antibiotica om de veroorzakende bacteriën uit te roeien? Duidelijk is
dat medicijnen nodig zijn om de bacteriële infectie de kop in te drukken: die niet geven
zou gevaarlijk zijn. We kunnen echter nadenken over de reden waarom één persoon
een bepaalde infectie wel krijgt, terwijl anderen in dezelfde ruimte die niet krijgen. Een
verstoord evenwicht in het energieveld heeft het immuunsysteem van deze persoon
verstoord waardoor hij meer vatbaar werd voor vreemde organismen en een infectie.
Deze persoon zal veel sneller genezen als hij met TT wordt behandeld, maar hij heeft
nog steeds antibiotica nodig om de veroorzakende bacteriën uit te roeien. Deze laatste
overweging leidt tot een essentiële verplichting bij de behandeling met TT. TT kan een
medische behandeling niet vervangen; het is een toevoeging aan deze behandeling.
De derde wetenschappelijke aanname bij de beoefening van TT is dat de mens een
open systeem is. De term systeem, ofwel een aantal aspecten die samenwerken, of
een onderling verbonden netwerk, houdt in dat we één geheel zijn. Niet alleen zijn alle
onderdelen van ons fysieke lichaam onderling verbonden en onderling afhankelijk,
maar ook zijn de verschillende dimensies, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.
Een open systeem staat in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Volgens de
Algemene Systeemtheorie is per definitie ieder levend systeem open, en in interactie
met zijn omgeving; een gesloten systeem kan niet leven.
Dit open staan voor onze omgeving ervaren we allemaal. Als we een onbekende
ruimte betreden, bijvoorbeeld een kamer waar we nooit eerder zijn geweest,
dan kunnen we ons onmiddellijk thuis voelen en willen we daar wel blijven. In het
gewone spraakgebruik wordt vaak gezegd dat zo’n ruimte ‘goede vibraties’ heeft.
Het tegengestelde gebeurt als we een nieuwe ruimte binnenkomen en ons zonder
duidelijke reden ongemakkelijk voelen over de ruimte en de mensen erin: we willen
weg. Spraakgebruik zegt dan ‘slechte vibraties’ (‘good vibes’ en ‘bad vibes’).
Gewoonlijk voelen we ons prettig en opgewekt in het gezelschap van vreedzame,
vrolijke mensen, maar we voelen ons niet op ons gemak in de buurt van boze of
onrustige mensen. We kunnen niet anders dan openstaan voor onze omgeving. Het
is onmogelijk om onszelf af te sluiten van de energievelden om ons heen, of om
onze eigen energievelden zo af te sluiten dat anderen die niet beïnvloeden. Onze
huid, een grens die wij waarnemen, is eigenlijk geen grens. In feite zijn onze grenzen
ongedefinieerd.
Zonder de derde aanname dat de mens een open systeem is zou TT niet effectief
kunnen zijn. De eerste twee aannames (dat mensen energievelden zijn, en dat ziekte
berust op een verstoord evenwicht in het energieveld) zijn onvoldoende. Als het
energieveld van de ontvanger niet open is, dan zou de behandelaar er nooit enig
effect op kunnen uitoefenen.
Aannames vanuit het theosofische perspectief
Veel mensen vragen zich af waarom in theosofische loges over de hele wereld TT
onderwezen en beoefend wordt. Niet alleen werd TT ontwikkeld door twee geboren
theosofen, maar TT weerspiegelt daarnaast het theosofische wereldbeeld en komt
overeen met theosofische inzichten en praktijk. Vanuit het perspectief van het
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theosofische wereldbeeld zijn vier aannames te noemen die ten grondslag liggen aan
de praktijk van TT.
De eerste theosofische aanname is dat er maar één werkelijkheid is, één onderliggende
eenheid van alle bestaan. Met andere woorden: alle leven, in feite het hele manifeste
universum, komt uit één bron. Alle bestaan hangt onderling samen. Als metafoor
zijn we allen vonken van één vlam. Als er alleen EEN is, volgt daaruit dat materie
en energie twee uitdrukkingsvormen van dat ENE zijn, en dat ze gelijkwaardig zijn.
Daarom heeft iedere verandering in het subtiele energieveld invloed op het grovere
fysieke energieveld, en andersom. Iedere verandering in het fysieke gebied heeft
invloed op de subtiele energie. Als TT het subtiele menselijke energieveld verandert,
dan ervaren we gevolgen in het fysieke lichaam.
De tweede theosofische aanname is dat er door het hele universum heen een
natuurlijke intelligentie of wijsheid aanwezig is. Ons universum heeft een patroon,
een ordening en een doel, met een inherente harmonie, een neiging tot evenwicht.
Patroon en orde in het universum zijn onmiskenbaar. De zon gaat op in het oosten en
gaat onder in het westen. Bovendien kan de tijd van zonsopgang en zonsondergang
nauwkeurig worden voorspeld. Eikels die van een eikenboom vallen ontkiemen en
maken nieuwe eikenbomen, géén esdoorns of iepen. De seizoenen volgen elkaar
op in een ordelijke cyclus. De neiging tot evenwicht is de manifestatie van de wet
van karma, de Grote Wet die evenwicht in het universum herstelt. Het is ‘de grote
vereffenaar’ die evenwicht of, zoals Plato het beschreef, ‘het
goede’ herstelt (zie de allegorie van de grot in De Republiek
VII). Genezing is een natuurlijk uitvloeisel van deze tendens
naar evenwicht, naar het goede. Ons lichaam, onze emoties,
denken en geest hebben ook deze natuurlijke tendens tot
het goede. TT stimuleert deze natuurlijke neiging tot orde en
gezondheid.
De derde theosofische aanname heeft eveneens te maken met karma, de wet van
aanpassing, of de wet van oorzaak en gevolg. We kunnen niet weten wat karma
is en hoe het werkt. Als iemand ziek is en lijdt, is het misschien zijn karma om de
helende effecten van TT te ervaren. Misschien is het feit dat deze lijdende mens juist
mijn pad kruist mijn karma om mij de gelegenheid te geven te leren en te groeien
door wederzijdse interactie. Natuurlijk kunnen we het karma van iemand anders niet
ontwortelen en opheffen, maar we kunnen het beïnvloeden of verzachten. We kunnen
helpen om littekens van vroegere ervaringen (samskara’s) glad te strijken door
iemands innerlijke verandering te vergemakkelijken. Hoe we er ook over speculeren,
TT biedt de gelegenheid om het lijden van een ander te verlichten, om te handelen
met compassie.
De vierde theosofische aanname is dat alles begint met bewustzijn. Bewustzijn
ontwerpt, stuurt en beheerst de grove fysieke materie. Zo kan onze bewuste intentie,
als die goed gericht is, de subtiele energieën dus beïnvloeden waardoor fysieke,
emotionele, mentale en spirituele veranderingen ontstaan.
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Een mededogend universum
Als behandelaars iemand TT aanbieden zijn zij instrumenten van mededogen. Als
ik iemand anders TT geef, dan voel ik geen mededogen, ik bén mededogen. Ons
universum is mededogend, en als ik TT toepas werkt het universum middels en dóór
mij; ik ben eenvoudig een instrument van de universele helende energie, en breng
de universele wet van mededogen ten uitvoer. Als het het karma is van degene die
TT ontvangt om gezonder te worden, dan zal dat gebeuren. Als het iemands karma
is om te lijden aan één of andere lichamelijke, emotionele of mentale aandoening,
dan kan TT misschien hulp bieden om kracht en inzicht te krijgen om beter met de
ziekte om te gaan. Wat het resultaat ook moge zijn, we kunnen geen waarde aan de
uitkomst hechten, noch kunnen we één of andere specifieke uitkomst verlangen. Dora
Kunz herinnerde de verpleegkundigen die zij tientallen jaren onderwees er vaak aan:
TT wordt aangeboden zonder te hechten aan het resultaat, want we weten ‘dat de
uitkomst niet in onze handen is’.
Soms vragen mensen ‘Wat doen theosofen anders dan mediteren, en met discussiëren
hun tijd verspillen?’ Als uitkomst vanuit zowel het theosofische wereldbeeld als de
moderne fysica is Therapeutic Touch een mededogende interventie die over de hele
wereld wordt gebruikt om lijden te verlichten. TT is een voorbeeld van theosofie in
actie.
Therapeutic Touch
TT zoals het gewoonlijk onderwezen en uitgeoefend wordt,
bestaat uit vijf stappen. Gewoonlijk worden deze uitgevoerd
terwijl de ontvanger in een stoel zit met gesloten ogen en de
voeten plat op de grond.
1. Concentratie (centering): de behandelaar neemt een
meditatieve bewustzijnstoestand aan, kalm en gefocust,
en vormt in zijn denken de specifieke bedoeling om de
ontvanger te helpen. Omdat deze bewustzijnstoestand
gedurende de hele behandeling wordt volgehouden wordt
TT vaak gezien als een bewegende meditatie.
2. Beoordelen (assessing): de behandelaar beweegt haar handen op een afstand
van vijf tot tien centimeter boven het lichaam van de ontvanger, van hoofd tot
voeten, daarbij beoordelend of de energie op een evenwichtige, ononderbroken
en gelijkmatig verspreide manier stroomt, of dat er evenwicht moet worden
aangebracht. Dat kan in gebieden van energieblokkades zijn, maar is niet beperkt
tot gebieden met onbalans in energie, gebrek aan energie, of een stagnatie van
energie.
3. Evenwicht aanbrengen (balancing): met een vegende beweging heft de
beoefenaar de geblokkeerde energie, de onbalans of stagnatie van energie op,
om een meer evenwichtige energiestroom in de ontvanger te bereiken.
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4. Energie-overdracht (energy transfer): als de ontvanger een energietekort heeft,
brengt de beoefenaar bewust energie over. De energie wordt overgebracht en
getransformeerd, door de behandelaar heen, en doorgegeven aan de ontvanger.
Het is belangrijk dat de beoefenaar zelf geen energie opwekt en zijn eigen energie
stuurt, maar fungeert als een doorgeefstation van universele energie.
5. Stoppen (stopping): het is belangrijk te weten wanneer een behandeling klaar is.
De beschreven stappen zijn niet duidelijk te onderscheiden, maar lopen vloeiend in
elkaar over. De behandelaar kan bijvoorbeeld van tijd tot tijd opnieuw beoordelen,
opnieuw in evenwicht brengen en verschillende stappen combineren. De nadruk
van TT ligt op evenwicht in het systeem. Als het energieveld van de ontvanger
uitgebalanceerd en verbeterd lijkt, dan beëindigt de behandelaar de behandeling.
Een behandeling met Therapeutic Touch duurt gewoonlijk tien tot twintig minuten,
hoewel behandelingen dertig minuten of langer kunnen duren.
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Inleiding
Iedereen die lid wordt van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) ontvangt
ter verwelkoming brieven van de internationale president. Aan het einde van één van
die brieven staat een wat mysterieus postscriptum: Er bestaat een Esoterische School
die verbonden is aan de Theosofische Vereniging, waarbij zij die al een bepaalde
tijd lid zijn van de vereniging en die voldoen aan de gevraagde voorwaarden zich
aan kunnen sluiten als ze dat wensen. De Esoterische School is bedoeld voor al
diegenen die ware theosofische levens willen leven, en niet alleen maar theosofie
willen bestuderen. Wijsheid komt naar hen van wie het denken in staat is om het
te ontvangen. Leden van de Esoterische School bereiden zich door een leven van
zuiverheid en zelfdiscipline voor om het ontvangen (van de wijsheid) waardig te
worden.
Wat is de Esoterische School? Wat doen haar leden dat niet gedaan zou kunnen
worden in de vereniging als geheel? En wat zijn de ‘gevraagde voorwaarden’ om toe
te kunnen treden?

Uit: Quest Magazine, juli-augustus 2006
Vertaling : Marianne Plokker

De Esoterische School ontstond in de eerste decennia van de Theosophical Society
(TS). Om een beter begrip te krijgen van de aard en het doel, zullen we de geschiedenis
van het ontstaan kort onderzoeken.
Een nieuw experiment
De meeste spirituele en religieuze organisaties door de gedocumenteerde
geschiedenis heen waren ontworpen om een bepaald soort leringen te bevorderen
die door hun oprichters werden aangegeven. Deze leringen brachten licht naar velen
in de wereld maar leidden helaas ook tot ruzies onder de verschillende geloven. Zo
hebben religies meer gehandeld als middelen tot verdeling dan tot eenheid.
Het oprichten van de Theosophical Society in 1875 werd beschreven als een
‘experiment’ met een nieuwe benadering (Chin, 125). Ook de TS werd daarbij
geïnspireerd door enkele verlichte wezens (bekend als de Mahatma’s of Meesters
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van Wijsheid), en de oprichters en leiders gaven bepaalde leringen die we ‘moderne
theosofie’ noemen. De TS was echter niet bedoeld om wéér een sekte te worden,
onder de vele andere die exclusief hun eigen leringen aanprijzen. Het doel van de
TS was bovenal om een kern van universele broederschap zonder onderscheid
te vormen: een broederschap die niet is gebaseerd op het beoefenen van een
gemeenschappelijk geloof, maar een broederschap waar mensen vanuit verschillende
religies en visies kunnen samenkomen, delen, leren en werken, verenigd als zij zijn
in een gezamenlijk streven om waarheid te vinden, langs elk pad dat iemand kiest.
Terwijl sommige leden zich aangetrokken voelen tot theosofische leringen, zijn zij die
het anders zien vrij om hun eigen paden te volgen, zonder gedwongen te worden tot
een bepaalde benadering.
Dit open platform, dat de noodzakelijke vrijheid biedt voor het samenbrengen van
mensen van verschillende tradities of zonder traditionele achtergrond, heeft ook
bepaalde grenzen, en dat werd al gauw duidelijk. Toen de theosofische leringen zich
verspreidden, werd een aantal mensen erdoor geïnspireerd en die werden lid van
de TS. Het is begrijpelijk dat deze leden graag een plek hadden die helemaal gewijd
zou zijn aan een spirituele discipline die gebaseerd was op die beginselen. Dat kon
echter niet in de theosofische loges zonder daarmee de vrijheid in te perken van hen
die echt de vele verschillende leringen wilden bestuderen. Zou de TS de poging om
een universele broederschap te zijn los moeten laten, en één bepaalde manier van
leven voor moeten staan? Of zou het een organisatie moeten worden om de leringen
van de verschillende tradities te verspreiden, en degenen achter te laten die ernaar
verlangden om met al hun inzet een theosofisch leven te leiden?
De eerste pogingen om dit probleem aan te pakken werden gedaan door ‘innerlijke
groepen’ binnen enkele theosofische loges te vormen, maar geen van deze losjes
georganiseerde pogingen bleek succesvol. Uiteindelijk stemde H.P. Blavatsky (HPB)
in 1888, na vele verzoeken, in met het oprichten van een speciale afdeling binnen
de TS: de Esoterische Afdeling van de Theosofische Vereniging (Esoteric Section
of the Theosophical Society). De ES voorzag in een manier om onder TS-leden het
beoefenen van een spiritueel leven dat is gebaseerd op theosofische leringen aan te
moedigen, terwijl hiermee tegelijkertijd het niet sektarische karakter van de TS als een
geheel beschermd werd.
Deze afdeling, geleid door mevrouw Blavatsky, moest onafhankelijk zijn en was
alleen met de gewone vereniging verbonden door de president en oprichter van die
vereniging, Henry Steel Olcott. Enige tijd voor haar dood in 1891 besloot HPB echter
dat ‘elke officiële verbinding tussen deze moest worden beëindigd’ zodat ‘de volmaakte
vrijheid en de openbare aard van de vereniging’ niet kon worden beïnvloed (Blavatsky
12:485). De naam van de ES werd toen veranderd in ‘Oosterse School van Theosofie’
en kreeg later de huidige naam ‘Esoterische School van Theosofie’. Tegenwoordig
zijn de twee organisaties onafhankelijk en hebben geen officiële connectie, behalve in
het feit dat alleen leden van de TS toegelaten kunnen worden tot de ES.
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Voorbij de grote bergketen
Om de aard van de ES te kunnen begrijpen moeten we een ander element
onderzoeken dat een grote rol speelde in de oprichting. Eén van de doelstellingen
van mevrouw Blavatsky was het groeiende wetenschappelijk materialisme van haar
tijd tegen te gaan die het universum voorstelde als een mechanisme, werkend als een
klok, zonder plaats of behoefte voor iets religieus of spiritueels. Daarom liet zij occulte
verschijnselen plaats vinden die niet uitgelegd konden worden door de wetten die
bekend waren bij de wetenschappers van die tijd, aantonend dat er werkelijkheden
waren die verder gingen dan de kennis van de wetenschappers. Voor meer informatie
hierover zie het artikel van Pablo Sender in Theosofia van juni 2020: Psychische
verschijnselen in de vroege Theosophical Society. Deze verschijnselen waren volgens
HPB geen ‘wonderen’ of zoiets: de verschijnselen waren het gevolg van bepaalde
‘occulte wetten’, welbekend bij de Meesters van Wijsheid van wie HPB een leerling
was en met wie zij, en enkele andere TS-leden, in directe communicatie stonden.
In de jaren rond 1880 beschuldigden twee ontevreden medewerkers op het internationale hoofdkantoor van de TS in India HPB van bedrog bij verschijnselen en het
vervalsen van communicaties van de Meesters. Richard Hodgson, een jong onervaren
lid van de pas gevormde Society for Psychical Research (SPR) in Engeland, ging naar
India om de beschuldigingen te onderzoeken. In een in 1885 gepubliceerd verslag
verklaarde hij dat HPB een bedriegester was. Dat werd natuurlijk wereldwijd nieuws,
en dat maakte Hodgson en de SPR beroemd.
Later werd aangetoond dat Hodgson systematisch het bewijs ten gunste van HPB
had genegeerd. In 1986, honderd jaar later, publiceerde Vernon Harrison, gedurende
vele jaren lid van de SPR en een expert op het gebied van vervalsingen, een studie
over het verslag van Hodgson in het SPR Journal. Harrison kwam tot de conclusie dat
HPB ten onrechte was veroordeeld.
Toen het verslag van Hodgson pas was verschenen was dit echter bijna een doodsteek
voor de TS, en zelfs HPB vreesde dat het de vereniging zou vernietigen. In een poging
om de vereniging te redden stelde Olcott voor om de activiteiten en publicaties te
heroriënteren, niet meer te reppen over verschijnselen, het occulte en de Meesters,
en aan de slag te gaan in het minder controversiële veld van vergelijkende godsdienst,
filosofie en wetenschap. Koot Hoomi, één van de Meesters, zei dat, ofschoon dit
voorstel goed ingeschat was om de fysieke integriteit van de vereniging te redden,
het haar ziel zou doden.
C. Jinarajadasa (de vierde International President van de TS) schrijft hierover in brief
47, bladzijde 100/101:
De Vereniging heeft zichzelf bevrijd van onze greep en invloed en we hebben haar
laten gaan – we maken geen onwillige slaven. Hij (Olcott) zegt dat hij haar heeft
gered? Hij redde het lichaam. Maar hij stond uit pure angst toe dat haar ziel ontsnapte,
en het is nu een zielloos lichaam, een machine die tot nu toe goed genoeg was
georganiseerd, maar uit elkaar zal vallen als hij verdwijnt. Van de drie doeleinden
wordt alleen het tweede toegepast, maar het is niet langer een broederschap, noch
een lichaam waarover de geest van over de grote bergketen zweeft.
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Door het ontkennen van de occulte dimensie was de TS een exoterische organisatie
geworden met prijzenswaardige doeleinden, maar met niets meer van het occulte
leven, en de invloed van de Meesters was behoorlijk gekrompen. Zelfs al kon de
TS zich met succes beperken tot het exoterische gebied, dan zou zei echter toch
gedoemd zijn om te falen. Waarom? Waarschijnlijk omdat de eerste stenen van de
TS niet gelegd werden met het oog op exoterisch werk. Geen enkele organisatie
die zich bezighoudt met onderwerpen als Lemurische en Atlantische beschavingen,
psychische fenomenen, ongeziene Meesters en hun leerlingen, en over occulte
inwijdingen is geschikt om een ‘respectabel’ lid te worden van de academische wereld.
Mevrouw Blavatsky was zich hiervan bewust en zocht naar een manier om de
verbinding te behouden tussen de TS en haar occulte bron van inspiratie. De oprichting
van de ES bevorderde dat doel, omdat het bestaan van de Meesters natuurlijk en
openlijk geaccepteerd werd door die leden die erop gericht waren een spiritueel leven
te leiden dat is gebaseerd op theosofische leringen.
Het doel van de ES
Ofschoon een gevoel van devotie voor de Meesters en hun werk voor de mensheid
een belangrijk element vormt voor veel leden van de ES, is het geen tempel waar
de Meesters worden aanbeden, en is ook niet bedoeld als religie. De bijeenkomsten
ontvouwen zich rond een meditatieve studie en onderzoek over theosofische
spiritualiteit, en de leden stemmen in met het volgen van een dagelijkse discipline
die is gebaseerd op zuiverheid van leven, meditatie, studie, dienstbaarheid en
zelfbewustzijn.
Het is bovendien belangrijk om in gedachte te houden dat de ES niet op de eerste
plaats bedoeld is ter promotie van de persoonlijke ontwikkeling van de leden. De ES
bereidt mensen voor om helpers van de mensheid te worden.
De ideale aspirant is iemand die ziet hoe diep de onwetendheid en het lijden zijn
waarin hij (of zij) en de wereld ondergedompeld zijn. Gevoelig voor deze toestanden,
vraagt hij zich af hoe zaken zouden kunnen veranderen. Hij kan helpen om het
lijden te verlichten middels charitatieve organisaties, onderwijs, bewegingen voor
sociale hervorming, maar hij ziet dat, hoewel uiterlijke veranderingen nuttig zijn en
zelfs noodzakelijk, zij niet de wortel van het probleem aanpakken. De werkelijke
oorzaak van lijden ligt in de harten en in het denken van de mensen. Wat nodig
is, is om de mensheid te helpen om van een zelfzuchtige naar een onzelfzuchtige
bewustzijnsstaat te komen. Hij beseft dat slechts zij die voorbij de noodzaak van hulp
verkeren echt anderen kunnen helpen; dat hij deel kan nemen aan dat werk voor
zover hij zichzelf bevrijdt van zijn eigen spirituele onwetendheid. Individuele spirituele
groei is noodzakelijk, niet als een doel op zich, maar als een middel voor een wijder
collectief doel. Op deze wijze biedt de ES een pad voor het transcenderen van het
persoonlijke ego, zodat de aspirant de Meesters kan bijstaan in hun altruïstische werk.
De ES is een occulte organisatie, maar slecht in de betekenis waarin het woord
‘occult’ in de tijd van oprichting gebruikt werd. (Het woord ‘occultisme’ werd populair
gemaakt door de TS in het laatste gedeelte van de negentiende eeuw. In die tijd
134

Theosoﬁa - Jaargang 121 - nr. 3 - september 2020

werd het gebruikt om te verwijzen naar het spirituele pad dat iemand leidt van het
persoonlijke ego naar het spirituele hogere Zelf. Later werd het woord ‘occult’ gebruikt
door andere bewegingen en schrijvers voor veel verschillende dingen die door Mme
Blavatsky gewoonlijk de ‘occulte kunsten’ noemde.) De ES was nooit bedoeld als
een school voor magie. Feitelijk waren HPB en de Meesters daar allemaal tegen,
hoewel sommige leden daar wel om vroegen. De ES leert dus niet hoe psychische
vermogens te ontwikkelen, chakra’s te activeren, kundalini op te wekken of iets dat te
maken heeft met het manipuleren van occulte krachten.
Deze graad van de Esoterische Afdeling is een proefperiode, en het algemene doel
ervan is de student voor te bereiden en klaar te maken voor de studie van praktisch
occultisme ofwel Raja Yoga. Daarom zal in deze graad de student – behalve in
uitzonderlijke gevallen – niet geleerd worden hoe men fysieke verschijnselen kan
veroorzaken. Evenmin zal worden toegestaan dat men magische krachten en
vermogens ontwikkelt. Mocht de leerling deze vermogens bezitten, dan zal hem niet
worden toegestaan ze te gebruiken voordat hij grondig kennis heeft verkregen van het
Zelf, van de psychofysiologische processen (die plaatsvinden op het occulte gebied)
in het menselijk lichaam in het algemeen, en voordat hij al zijn lagere passies en zijn
persoonlijke zelf onder controle heeft.
Teleurstelling is gegarandeerd voor hen die zich bij de ES hebben aangesloten om
‘magische kunsten’ te leren of ‘occulte training’ voor zichzelf te ontvangen, zonder
rekening te houden met het belang van minder vastbesloten mensen (Blavatsky,
12:488).
HPB zei dat de studie (laat staan het beoefenen) van occulte leringen krachten
in beweging zet die de studenten kunnen schaden als zij niet worden voorbereid
(Blavatsky, 12:678/89).
Praktisch occultisme zou slechts ondernomen moeten worden door iemand die een
zekere graad van zuiverheid heeft bereikt en de illusie van het persoonlijke zelf heeft
overstegen.
Het doel van de ES ligt in het verschaffen van het gereedschap dat nodig is voor de
ernstige student om het proces van transformatie te ondergaan. Als de student dat
volbracht heeft (en dit kan vele levens van ernstig werk vergen) zal een Meester van
Wijsheid hem aannemen als leerling. Dan slechts kan hij veilig beginnen het pad te
betreden van praktisch occultisme onder begeleiding van zijn Meester.
Toen HPB nog leefde, was de ES als een plaats waar zij sommige esoterische
instructies kon delen, in combinatie met deze voorbereiding voor het occulte pad.
Instructie werden uitgewerkt door de ES leden voordat ze openbaar werden gemaakt.
(Volgens haar trekt iemand wanneer hij een onderwerp bestudeert altijd ‘magnetisch’
de gedachtevormen aan die voortgebracht zijn door mensen die hetzelfde onderwerp
eerder hebben bestudeerd. Deze gedachtevormen kunnen het inzicht helpen of
hinderen, afhankelijk van hun nauwkeurigheid. Waarschijnlijk werd verwacht dat de
studie door ES leden de juiste gedachtevormen zou produceren vóórdat het gewone
publiek toegang kreeg tot de leringen). Deze leringen werden later gedeeltelijk door
Annie Besant gepubliceerd in haar derde deel van De Geheime Leer en kwamen
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uiteindelijk in hun geheel ter beschikking in deel XII van Blavatsky’s Collected Writings.

en dat hij enkele ascetische regels zal moeten overnemen (Blavatsky 12:488).

De ES is niet esoterisch omdat het een geheel van leringen zou bezitten die geheim
worden gehouden voor de rest van de TS leden. Hoewel er materiaal bestaat dat
speciaal gemaakt is voor de ES, kunnen deze leringen gevonden worden in de hele
theosofische literatuur.
Het is eerder zo dat het ES-materiaal zich richt op de leringen die te maken
hebben met de praktijk van het spirituele leven, overeenkomend met theosofische
grondbeginselen. Zo is het occulte aspect van de school niet gebaseerd op het
bestaan van speciale informatie of op geheime ceremonies, maar op de innerlijke
processen die leden kunnen ondergaan.

Als de ES enig transformerend effect wil hebben, moet de aspirant bereid zijn te
werken aan die lichamelijke en psychologische gewoontes die zijn spirituele leven
kunnen hinderen. Als een lid dit niet naar beste vermogen wil doen, dan zal intreden
in de ES geen positief effect hebben; de persoon in kwestie zou zelfs een tegenstrijdig
element binnen de organisatie kunnen worden.

Een tweede doel van deze organisatie heeft te maken met het collectieve. Elke
gelijkgestemde groep mensen wordt, bewust of onbewust, een kanaal voor
verschillende soorten energieën, of die nu spiritueel, intellectueel of emotioneel, of die
nu verheffend of verlagend zijn. De ES probeert een groep mensen bijeen te brengen
met een gemeenschappelijk doel en levensstijl, zodat een bepaalde invloed door hen
doorgegeven kan worden. Dit betekent natuurlijk niet dat iedereen die zich bij de
ES aansluit innerlijk is afgestemd op dat doel, of dat er buiten de ES geen mensen
zouden zijn die in harmonie zijn met dat doel en werk. Het is de plicht van ieder ES
lid alles te proberen om zich af te stemmen op de doelen van de ES, en in harmonie
te zijn met andere leden, zodat men een voertuig wordt, in plaats van een hindernis,
voor de energie die bestemd is om te worden verspreid.
Toetreden tot de ES
Zoals eerder gezegd biedt de TS een open platform voor iedereen, zonder dat leden
gevraagd worden een bepaald geloof of een bepaalde praktijk aan te nemen. Zij die
bereid zijn aan de noodzakelijke voorwaarden te voldoen zijn vrij om tot de ES toe te
treden, als zij zich aangetrokken voelen tot dit bijzondere spirituele pad. TS leden die
zich hier niet aangetrokken toe voelen, zijn vrij hun eigen praktijk, of geen enkele te
volgen; dit zal op geen enkele manier een hindernis zijn bij hun lidmaatschap van de
TS en hun activiteiten.
Iedereen die een aantal jaren actief lid is geweest van de TS kan zich aanmelden voor
de ES. Omdat deze school echter bedoeld is als een plek om een bepaald spiritueel
pad te gaan en er niet alleen maar over te studeren, zijn er enkele voorwaarden
waaraan de aspirant moet voldoen. Sommige mensen houden er niet van dat ze niet
vrij kunnen worden toegelaten, maar deze houding lijkt niet redelijk. De ES is een
organisatie die een bepaalde levensstijl voorstelt. Als iemand dat niet wil, waarom
zou hij dan bij de ES willen aansluiten? Je zou het kunnen vergelijken met lid willen
worden van een tennisclub zonder een bal met je racket te willen raken.
De voorwaarden om zich bij de ES aan te sluiten zou men niet moeten ervaren als
iets dat van buitenaf wordt opgelegd, maar gewoon als deel van een levensstijl
die de aspirant vrijwillig omarmt. Blavatsky schreef dat, ofschoon de discipline de
familieplichten niet wil aantasten, ieder lid van de ES meer dan één persoonlijke
gewoonte zal moeten opgeven, zoals dingen die deel uitmaken van het sociale verkeer,
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Laten we eens kort de voorwaarden voor het lidmaatschap onderzoeken. Eén van
die voorwaarden is het vegetarisme. In de negentiende eeuw was het moeilijk om
in het westen vegetariër te zijn, en daarom was deze regel toen niet verplicht. Nu is
het wel verplicht, omdat er veel mogelijkheden zijn voor een vegetarisch dieet. Zoals
theosofie aangeeft, stimuleert het eten van vlees de dierlijke aard waar de aspirant
tegen probeert te vechten. Ook wordt de invloed van de Meesters gehinderd door een
atmosfeer die doordrongen is van de uitstralingen van de geslachte dieren (Chin 138).
Ten slotte geven theosofische leringen aan dat de aanwezigheid van een zenuwstelsel
in een organisme het resultaat is van een actief bewustzijn op emotioneel gebied. Dat
betekent dat de mogelijkheid om pijn te voelen goed ontwikkeld is in het dierenrijk (in
gewervelde dieren meer dan in ongewervelde). Het eten van vlees gaat daarom in
tegen de ontwikkeling van mededogen.
Een andere vereiste is het vermijden van de consumptie van verdovende middelen
en alcohol, zelfs als de aspirant die wil gebruiken als zogenaamd ‘spiritueel’ middel.
Vanuit theosofisch gezichtspunt wordt geen enkele kunstmatig opgeroepen staat van
bewustzijn gezien als waardevol. Naast andere schadelijke effecten trekken deze
gewoonten ongewenste elementalen aan en beschadigen zij de pijnappel en de
slijmklieren, die de organen zijn voor het ontvangen van spirituele gewaarwording in
de hersenen.
Ten slotte moet het seksuele leven van de aspirant ordelijk zijn en gezond. Het is
essentieel dat het plaats vindt in de sfeer van hogere emoties, met iemand van wie
men houdt en voor wie men zich verantwoordelijk voelt; niet dus als een handeling om
de dierlijke aard te bevredigen.
Het is duidelijk dat deze regels op zichzelf geen aanwijzingen zijn van spiritualiteit.
Iemand kan in staat zijn vrij gemakkelijk aan de regels te voldoen, maar toch dóór
en dóór egoïstisch zijn, en dus niet geschikt voor het spirituele pad. Op gelijke wijze
kan iemand heel spiritueel en mededogend zijn zonder deze regels te volgen. Deze
regels houden geen enkel moreel oordeel in, maar zij die dit bepaalde pad willen gaan
moeten zich eraan houden, zowel om individuele, als ook om collectieve redenen.
Als de aspirant eenmaal de ES is ingetreden, stemt hij in met het volgen van
een dagelijkse discipline gebaseerd op de theosofische beginselen van studie,
meditatie, dienstbaarheid en zelfbewustzijn. In de ES bestaan geen goeroes die de
verantwoordelijkheid voor een lid op zich nemen, of controleren wat hij doet of niet
doet. De ‘controle’ komt vanuit de wet van karma: zij die serieus zijn ontvangen hulp
en begeleiding bij wat plaatsvindt in hun leven. Zij die niet serieus zijn missen dat en
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stagneren geleidelijk aan.
Gevolgen van toetreding tot de ES
Toetreden tot een occulte organisatie als de ES heeft enkele belangrijke gevolgen
voor de nieuweling. HPB legt het als volgt uit: Zodra iemand zich als ‘proefleerling’
verbindt, treden bepaalde occulte gevolgen op. Het eerste daarvan is het naar buiten
brengen van alles dat latent in de aard van de mens aanwezig is: zijn gebreken,
gewoonten, kwaliteiten of onderdrukte begeertes, om het even of zij goed, slecht of
neutraal zijn.
(De ondeugden) zullen onherroepelijk tevoorschijn treden en hij zal honderdmaal
zwaarder moeten strijden dan daarvoor, totdat hij al dergelijke neigingen in zichzelf
doodt. Maar als hij…een in hem sluimerende verborgen deugd heeft, zal die zich
ook even onherroepelijk een weg naar buiten banen zoals de rest. DIT IS EEN
ONVERANDERLIJKE WET OP HET GEBIED VAN HET OCCULTE. Haar werking
treedt meer aan het licht naarmate het verlangen van de kandidaat ernstiger en
oprechter is, en naarmate hij de werkelijkheid en belangrijkheid van zijn gelofte dieper
heeft beseft (Blavatsky 12:515).

het gevoel dat men een bescheiden deeltje wordt van een machtige kracht die zwoegt
om uiteindelijk het geluk van de mensheid te verzekeren. Steeds als de aspirant het
‘slechte’ in zichzelf ziet en overwint, dan hij helpt met het overwinnen daarvan in de
hele wereld.
Bronnen:
Blavatsky H.P., Collected Writings, edited by Boris de Zirkoff, 15 volumes, Wheaton,
TPH 1977-91
Chin, Vincente Hao Jr. editor, The Mahatma Letters to A.P. Sinnett in Chronological
Sequence, Manila, TPH 1998.
Jinarajadasa, C, editor, Letters from the Masters of Wisdom. First Series, Adyar, TPH
1919.
Uit: Quest Magazine, zomer 2013.
Vertaling: Fay van Ierlant

We moeten onthouden dat het motief om in de ES te gaan niet is om het leven
aangenamer te maken, maar om zichzelf zo snel mogelijk te bevrijden van de bronnen
van onwetendheid, zodat men in staat is om anderen te helpen. De gevolgen van
de occulte energieën zijn gelijk aan die van de zon als die begint te schijnen op
een eerst verduisterd stuk land. Alles daarin wordt tot leven gewekt, onkruid net zo
goed als mooie planten. Zoals in een alchemistisch proces, zullen de zwakheden en
tekortkomingen van de nieuweling actiever worden, zodat hij de gelegenheid krijgt
om aan zuivering en transformatie daarvan te werken. Hij zal echter ook meer kracht
krijgen om dit werk te doen.
Helaas zijn er ook personen die als zij dit ervaren terecht komen in een neiging tot
zelfillusie, en niet eerlijk onder ogen zien wat dan tevoorschijn komt. Het resultaat van
deze houding is dat zij ten prooi vallen aan de negatieve kant van dit occulte proces
(als de zwakheden gestimuleerd worden) en geen gebruik maken van het voordeel
van de positieve kant (de toegenomen kracht om ermee om te gaan).
Een bijkomend effect van een oprechte poging in deze richting is dat het karma
van de nieuweling wordt ‘gereorganiseerd’. Het leven wordt minder willekeurig en
men verwerft een specifieke aanwijzing die helder is mits de aspirant opmerkzaam
is. Uiterlijke omstandigheden zullen zich dusdanig vormen, dat de noodzakelijke
uitdagingen en gelegenheden zich voordoen voor de werking van het innerlijke
alchemistische proces. De ernstige aspirant heeft niets te vrezen. Niemand krijgt
meer te verwerken dan wat hij aankan. En al is dat soms hard werken, het voordeel
ervan is dat men, als een resultaat van alle inspanningen, geleidelijk meer vrijheid,
wijsheid en kracht verwerft.
Dit innerlijke werk helpt de aspirant om steeds zich steeds meer bewust te worden
van een dieperliggend bestaan. Het leven wordt steeds betekenisvoller vanuit een
spiritueel gezichtspunt. Het meest inspirerende aspect van dit pad is misschien wel
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TVN-lid die het stoﬀelijk lichaam heeft afgelegd

Op 5 augustus 2020 is mevrouw C.M. van Harten uit Doetinchem overgegaan.
Zij was 98 jaar en lid sinds 1983.

Moge onze liefde en dankbaarheid haar begeleiden op haar verdere zielereis.
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Monique Timmers
De Verborgen Kracht van het Denken

Het scheppende vermogen van onze gedachte- en gevoelswereld

Uitgeverij Schors – 187 bladzijden, paperback
ISBN: 9789063787035 – prijs € 19,90

Wil je meer weten over de Verborgen Kracht van ons scheppend vermogen? Hoe
gedachtevormen eruit zien, wat hun uitwerking is op jezelf en de ander? De Verborgen
Kracht is het scheppende vermogen van onze denk- en gevoelsprocessen. Het is onze
Hogere Denkkracht, gedragen door Universele Liefde. Helaas zijn wij ergens door de
levens heen de controle over dit vermogen verloren. We kunnen de natuurlijke controle
over de Ware Geest weer activeren en deze kennis terugbrengen in ons dagelijkse
bestaan.

Mieke Mosmuller
De Kunst van het Denken
Uitgeverij Occident – 125 bladzijden, paperback
ISBN: 978-9075240412 – prijs € 20,00
De intelligentie is voor de meeste mensen een geliefde aanleg, een vaardigheid om
trots op te zijn. Op school wordt al vlug gekeken hoe intelligent de kinderen zijn. Er
bestaan uiteenlopende tests om de intelligentie kwantitatief vast te leggen (IQ). Ook is
de menselijke intelligentie het grote voorbeeld voor de kunstmatige intelligentie. Maar
bij spiritualiteit zou de intelligentie een ondergeschikte rol spelen. Het lijkt eerder een
gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de diepere wijsheden van het bestaan doordringen. In dit boekje wordt een begin gemaakt met het bewijs van het tegendeel. De
intelligentie is de geest zelf en door deze bewust in activiteit te brengen - met geen
ander doel dan deze activiteit - bewijst de intelligentie zelf haar spiritualiteit.

Chögyam Trungpa
Mindfulness in Actie

De Directe Weg naar Inzicht en Bewustzijn in het Dagelijks Leven

Uitgeverij Juwelenschip – 216 bladzijden, paperback
ISBN: 9789076681252 – prijs: € 19,95

De voordelen van Mindfulness zijn intussen wel bewezen: goed kunnen omgaan met
stress, concentratievermogen en een algehele ervaring van welzijn. Maar er is meer.
Als we mindfulness toepassen in ons dagelijkse leven, niet als oefening, maar als
geïntegreerd onderdeel van ons bestaan, kan het ons ondersteunen in onze spirituele
ontwikkeling. Ons leven wordt dan vanzelfsprekend, spontaan en vrij van ongewenste
gedachten en zorgen.
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De realiteit van het onzichtbare
en de werkelijkheid van de
ongeziene werelden
Annie Besant
Annie Besant was de tweede International
President van de Theosophical Society (Adyar).
Zij ijverde voor vrouwenrechten, onderwijs en
zelfbestuur voor India.
Ze schreef samen met C. W. Leadbeater over
occult onderzoek, onder meer van atomen
(Occult Chemistry).

Tegenwoordig zeggen veel mensen dat ze geloven in het bestaan van andere
werelden dan de fysieke bollen verspreid door de ruimte, de zonnen en planeten van
ons eigen en andere sterrenstelsels. Hoe vaag hun ideeën over de aard van zulke
onzichtbare, boven-fysieke, bovenzintuiglijke werelden ook zijn, hoe sterk hun ideeën
ook variëren afhankelijk van de religie van de gelovige, allen houden vast aan het
idee dat “niet alles van mij zal sterven” [Horatius, Odes 3.30], dat de dood geen einde
maakt aan het individuele bestaan, dat er “iets” is voorbij het graf.
Als echter de waarde van een geloof afgemeten kan worden naar de invloed die
het uitoefent op gedrag, dan zien we dat het geloof in andere werelden maar heel
oppervlakkig is. Het gedrag van mensen wordt bepaald door hun geloof in de
zichtbare wereld. Hun gedachten, interessen, affecties, centreren zich allemaal hier.
Dit is zo uitgesproken dat het gedrag van iemand die werkelijk beïnvloed wordt door
het denkbeeld van boven-fysieke werelden excentriek en morbide wordt genoemd.
Dit gebrek aan besef van de realiteit van boven-fysieke werelden komt in de
huidige tijd meer voor dan in de oudheid, in het westen meer dan in het oosten.
Dat dit zo wijdverbreid is, komt voort uit de opvatting dat het wezen van de mens
in het hier en nu geen relatie met deze werelden heeft en geen mogelijkheid om ze
waar te nemen. Men beschouwt de mens als levend in één wereld, de wereld van
waakbewustzijn, de wereld waarin de zintuigen en het intellect heersen, in plaats van
men leeft in verschillende werelden waar het bewustzijn meer of minder uitgesproken
functioneert. Hij wordt niet langer verondersteld vermogens te hebben die alle religies
aan hem hebben toegeschreven, vermogens die de beperkingen van het lichaam
overstijgen. Het actieve agnosticisme van de wetenschapper, van de opinieleiders,
wordt weerspiegeld in het passieve agnosticisme van de intellectuele massa’s van
wie de lippendienst aan het boven-fysieke niet in overeenstemming is met hun gedrag
in het dagelijkse leven.
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Het is niet voldoende om over boven-fysieke werelden te denken als over werelden
waarin wij misschien zullen, of zelfs moeten, overgaan na de dood. Als het besef van
deze werelden gedrag wil beïnvloeden, moet het een constant feit in het bewustzijn
zijn, en moet de mens bewust leven in “de drie werelden”: de fysieke, de astrale en
de hemelse. Voor de mens is nu eenmaal alleen dat reëel waarop zijn bewustzijn
reageert. Als zijn bewustzijn er niet op reageert, dan bestaat het niet voor hem . De
grens van zijn reactiemogelijkheid is de grens van zijn (h)erkenning van wat bestaat.
Een mens kan omgeven zijn door een spel van kleuren, maar als hij geen ogen
had, het voor hem niet bestaan. Golven van muziek zouden om hem heen kunnen
wervelen, maar zonder oren zou er voor hem alleen stilte zijn. Zo kunnen de
onzichtbare werelden op een mens inspelen, maar als hij zich niet bewust is van hun
aanwezigheid, bestaan ze voor hem niet. Zolang deze ongevoeligheid voortduurt,
kan geen enkele beschrijving die werelden levend, werkelijk maken. Zij moeten voor
hem als de droom van de dichter blijven, het visioen van de schilder, de hoop van de
optimist. Buitengewoon mooi wellicht, maar zonder bewijs, zonder substantie, zonder
werkelijkheid.
Kunnen de onzichtbare werelden bewust worden gemaakt, kunnen wij daarop reageren
en hun leven delen? Zijn er vermogens in de mens die nog niet ontwikkeld zijn, maar
die door evolutie ontwikkeld zullen worden? Zou de mens vergeleken kunnen worden
met een bloem die nog niet geopend is, met vermogens die verborgen liggen, zoals
de stamper en de meeldraden in de knop? Zijn de profeten, de heiligen, de mystici, de
zieners de mensen in wie deze vermogens tot bloei zijn gekomen? Zijn hun methoden
van gebed of meditatie de wetenschappelijke kweekmethoden om de knop te laten
ontluiken?
Op zoek naar het antwoord op deze vraag kunnen we terugkijken in het verleden, of
het heden analyseren, we kunnen de religies uit oude tijden bestuderen, of we kunnen
kritisch kijken naar onze eigen gesteldheid en proberen de bestanddelen daarvan en
hun relaties tot onze omgeving te begrijpen. Op die manier kan er misschien enig
resultaat worden geboekt.
Als we naar de religies uit het verleden kijken, vinden we bij allemaal één toonaangevend
idee: dat het zichtbare universum een afspiegeling is van het onzichtbare. We vinden
dit onder meer in Egypte, in India, bij de Hebreeën, bij de Griekse filosofen en bij
Paulus (Rom. 1:20). Overal is de overheersende gedachte dat er een onzichtbare
wereld bestaat die écht is en een zichtbare wereld die ónecht, een kopie, een
weerspiegeling is. Alleen de ene werkelijkheid is eeuwig en alleen het eeuwige kan
bevredigen, want “Gij zijt Dat” (Tat Tvam Asi). Het ware manifesteert zich als onwaar,
het eeuwige vermomt zich als voorbijgaand. Hoe vreemd is de paradox, hoe volledig
de omdraaiing, waarbij het onwerkelijke beschouwd wordt als de enige werkelijkheid
en het voorbijgaande als het enige bestaande.
Gedurende de onmetelijke tijdsduur van alle oude religies werd de mens beschouwd
als een onsterfelijk bewustzijn dat werd versluierd in materie. Dat bewustzijn werd
meer en meer beperkt naarmate de sluiers van materie dichter en dichter werden.
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Zijn diepste verwantschap was met de wereld van ideeën en iedere wereld werd meer
onwerkelijk, meer illusoir, naarmate de materie waaruit zij was samengesteld dichter
en grover werd. De zintuiglijk waarneembare werelden waren, zoals hun naam zegt,
schijnwerelden, niet werkelijk, en de mens moet door deze schijn heen dringen om de
kern van werkelijkheid te bereiken.
De geest voorziet het denken van een kleed en legt over het denken het gewaad van
de zintuigen om in contact te kunnen komen met de intellectuele en de zintuiglijke
werelden. De mens, het samengestelde resultaat, moet boven de zintuigen, boven
het denken uitstijgen, om zelfbewust geest te worden. Zoals hij in zijn geest het
geestelijke kent, zo kent hij in zijn denken het intellectuele, en in zijn zintuiglijke kleed
het zintuiglijk waarneembare.
Het zintuiglijke kleed is drievoudig en iedere laag verbindt de mens met een materiële
wereld: de hemelse, de astrale en de fysieke. Al deze werelden zijn echt zichtbaar,
want iedere wereld kan gekend worden door zintuigen die zijn samengesteld uit haar
specifieke materie. Echter alleen de grofste is zichtbaar voor de doorsnee mens,
omdat in hem alleen de grofste, dichtste laag van het zintuiglijk kleed werkzaam
is. Naarmate de subtielere lagen van het zintuigkleed zich ontwikkelen tot een
vergelijkbare werkzaamheid zullen voor de mens de subtielere werelden zintuiglijk
waarneembaar worden, concreet voor zijn zintuigen.
Zo werd het in oude tijden onderwezen en zo wordt het heden ten dage aangegeven in
de theosofie. Het pseudo-onzichtbare, dat gezien kan worden hoewel het onzichtbaar
is voor vleselijke ogen, zal zichtbaar worden naarmate de evolutie voortschrijdt en de
fijnere lagen van het zintuiglijk kleed tot functionele activiteit komen. Dan zullen de
drie werelden “het zichtbare universum” worden.
Een dergelijke werkzaamheid kan zelfs in de huidige staat van evolutie door speciale
methoden tot stand worden gebracht, zodat de mens bewust in “de drie werelden”
tegelijk kan leven. Voor mensen die hiertoe in staat zijn stoelt de werkelijkheid van
de drie lagere onzichtbare werelden op dat zogenaamd onweerlegbaar bewijs: het
bewijs van de zintuigen.
Veel mensen denken misschien aan deze zintuiglijke ontwikkeling als zij spreken over
het verkrijgen van bewijs van het voortbestaan van het individuele bewustzijn aan de
andere kant van de dood. Zulk bewijs zal echter nog voor aanzienlijke tijd buiten het
bereik van de meerderheid der mensheid blijven, hoewel de minderheid die dit wel
kan verkrijgen, langzaam toeneemt.
Het is goed te bedenken dat deze uitbreiding van kennis, hoe waardevol ook, ons op
zijn hoogst bewijs kan leveren van een voortzetting van het leven na de dood, niet van
onsterflijkheid. De drie werelden behoren alle drie tot werelden van verschijnselen,
steeds veranderend, en daardoor voorbijgaand. Zij voegen aan ons fysieke leven een
astraal en een hemels leven toe. Zij bieden ons drie zichtbare werelden in plaats van
één. Zij verbreden onze horizon, en vergroten onze materiële erfenis. Zij geven ons
echter geen zekerheid van onsterflijkheid; dat kunnen ze niet.
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Ik zeg dit niet om de verdere verbetering van ons zintuigkleed onder te waarderen,
maar om de zintuigen in het juiste perspectief te plaatsen met betrekking tot onze
kennis van de bovenfysieke werelden, net zoals we hebben geleerd om hen de juiste
plaats te geven bij onze kennis van de fysieke wereld. Als we zorgvuldig de kennis
analyseren die wij dagelijks door waarneming opdoen en die we direct gebruiken voor
ons gedrag, dan zien we dat daarvan heel weinig rechtstreeks uit de zintuigen komt.
Steeds speelt het denken hierbij een grote rol.
Het denken neemt op wat het oog waarneemt, vergelijkt het met vorige waarnemingen,
beoordeelt het en trekt conclusies. De zintuigen worden voortdurend gecorrigeerd en
aangevuld door het denken.
Het oog van een heel jong kind ziet als het onze, maar het ziet voortdurend onbekende,
nieuwe dingen. Het ziet omtrek en kleur, maar het heeft nog geen idee van ver en
dichtbij, van de relatie tussen de delen die een geheel vormen. Als het oog ziet onder
totaal nieuwe omstandigheden, kan het gemakkelijk misleid worden.
Als onze fijnere zintuigen op subtielere gebieden beginnen te werken, zijn zij als de
ogen van het kleine kind op het fysieke gebied. Daar achter bevindt zich echter een
actief werkend, volwassen denken dat vol zit met ideeën die werden gevormd door
gewaarwordingen op het fysieke gebied. Deze inhoud wordt geprojecteerd op de
contouren die het astrale zintuig aanlevert en de mens `ziet´ een astraal object. Net als
op het fysieke gebied komt het grootste deel van de waarneming uit het denken. Het
denken heeft echter geen ervaring met astrale waarnemingen. Als iemand `ziet´ op
het astrale vlak projecteert het denken die niet passende herinneringen uit de fysieke
wereld op de astrale waarnemingen. Daarom zijn de eerste astrale waarnemingen
het meest misleidend. Zonder training blijven ze vervuld van het fysieke. Dit is een
belangrijke bron van vergissingen die voortdurend over het hoofd wordt gezien.
Om zeker te zijn van onze onsterfelijkheid is er iets heel anders nodig dan het verfijnen
van onze zintuigen: iets wat te maken heeft met leven en niet met de voertuigen van
het leven. We kunnen trede voor trede omhoog klimmen op de aardse ladder, maar
toch zal dat nooit tevreden stellen: steeds zijn er oneindigheden boven en beneden
ons die ons doet duizelen en ons klein maken. Het lijkt er weinig toe te doen op
welke sport van de ladder we staan. Dit breidt zich steeds verder uit: de ene menigte
verschijnselen volgt na de andere in een eindeloze reeks, ontelbaar als de zandkorrels
op het strand.
Als de woorden van de mystici waar zijn, moeten we ons, als we wijsheid zoeken in
plaats van kennis, naar binnen richten, niet naar buiten.
Hoe ver we onze zintuigen ook uitbreiden of verfijnen, zij kunnen ons niet invoeren in
de werelden die werkelijk onzichtbaar zijn. Dat is niet de wereld van verschijnselen, niet
de wereld van gedachten en gedachtevormen. Om daar te komen moet het bewustzijn
zijn de vermogens, die het altijd al bevatte, ontplooien en de goddelijkheid die zijn
verborgen aard is, manifesteren. Bewustzijn is de werkelijkheid, geconditioneerd door
materie, en we moeten in de diepten van ons eigen wezen duiken als we de zekerheid
van onsterflijkheid in bewuste eenwording met het ene willen vinden. Bewustzijn is
het Altijd-Onzichtbare: niet in het zichtbare woont zijn vorm; niemand kan hem met
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het oog aanschouwen [Shvetashvatara Upanishad 4.20]. Toch zit hierin de absolute
zekerheid van de realiteit van het `altijd-onzichtbare´, van dat wat ontsnapt aan zowel
de zintuigen als het denken.
Zoals het oog reageert op licht, het oor op geluid, materie op materie, zo moet
het bewustzijn leren te reageren op bewustzijn, het spirituele op het spirituele. Als
dat geleerd is, kan het vraagstuk van dood ons nooit meer van ons stuk brengen,
noch kan twijfel ons overvallen over het bestaan van werelden die noodzakelijk zijn
voor het voortleven van de onvolmaakte schim. Als bewustzijn zijn eigen inherente
onsterfelijkheid realiseert, dan weet het dat het uiteindelijk onafhankelijk is van de drie
werelden, dat het een spirituele entiteit is die behoort tot de spirituele wereld.
Het antwoord op de vraag, `Kunnen we dit weten of alleen maar hopen?´ wordt zowel
door religie als filosofie gegeven. De grootsten der mensheid zeggen dat deze kennis
binnen het bereik van de mens ligt. Het is de brahma-vidya, de gnosis, theosofia. Dat
oude, smalle pad waarlangs mensen sinds onheuglijke tijden zijn gegaan, de grote
leraren van iedere religie en de discipelen die volgden in hun voetstappen, dat oude
smalle pad staat tegenwoordig net zo open voor de huidige mens als voor mensen
in het verleden. Het zelf van de mens is in de eenentwintigste eeuw net zo goddelijk
als in de eerste eeuw of duizend jaar daarvoor. God is net zo dicht bij de menselijke
geest, want de geest is het kind, de emanatie van de godheid en de geest kan weten,
omdat hij gelijk is aan zijn ouder.
De Upanishaden zeggen dat het bewijs van het bestaan van God berust op de
overtuiging van de mens zelf. Dat is het enige kostelijke bewijs: de getuigenis dat de
goddelijke werkelijkheid komt uit de werkelijkheid binnen in ons. Daarom kan de mens
de realiteit van het altijd-onzichtbare en de werkelijkheid van de - nu nog - onzichtbare
werelden kennen.
Om deze getuigenis te zoeken vraagt religie de gelovige om het pad van gebed te
betreden. Door intens geconcentreerd gebed kan iemand, mits zijn leven rein is, het
zintuigkleed doorbreken zodat geest zich met geest kan vermengen, het menselijke met
het goddelijke. De lyrische extase van gebed kan de gelovige opheffen tot het object
van devotie en zo kan hij het geluk van eenheid smaken, de onuitwisbare vreugde
van de Heer. Nooit zal hij daarna meer de werkelijkheid van die hoge eenwording
betwijfelen. Minder intens kan de biddende mens in ieder geval de innerlijke werelden
ervaren, hun vrede en hun vreugde voelen en zich koesteren in hun licht.
Deze ervaringen zijn feiten in het bewustzijn. Zij heffen de mens op voorbij alle twijfel
aan de werkelijkheid van het onzichtbare. Om dit `subjectief´, een `reflexbeweging op
gebed´ te noemen is geen verklaring en doet niets aan de waarde van de ervaring af.
Dat het bewustzijn kan worden verwijd, opgetild, verlicht is een heel belangrijk feit. De
mens weet zichzelf in contact met een voller bewustzijn, een opborrelend leven. Zijn
honger is gestild en het voedsel komt tot hem uit andere, niet fysieke gebieden. Langs
de weg van gebed kan de mens zekerheid over het bestaan van het onzichtbare
verkrijgen. Voor de eenvoudige godsdienstige mens is dit pad het gemakkelijkste.
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Er bestaat echter ook een ander pad, waarnaar de filosofie verwijst, waarbij de mens
zich naar binnen richt en de zekerheid van de werkelijkheid binnen in zichzelf vindt. De
enige zekerheid voor ons allemaal, die geen bewijs nodig heeft en die niet versterkt
kan worden door denkwerk, is de absolute zekerheid: Ik ben. Dit is de kern van het
bewustzijn, het fundament waarop al het andere gebaseerd is. Al het andere is ervan
afgeleid.
We leiden het bestaan van materie af uit de veranderingen in ons bewustzijn die
veroorzaakt worden door dingen buiten ons; we leiden het bestaan van mensen om
ons heen af uit wat wij van hen gewaar worden. Alles wordt afgeleid, alles verandert,
maar dat ene nooit. In die stabiliteit, die onveranderlijkheid, zit het kenmerk van de
werkelijkheid. De werkelijkheid verandert niet, zij is eeuwig. Dit ene onveranderlijke
iets is de werkelijkheid gehuld in vorm.
In de huidige staat van evolutie zetelt dit zelfbewustzijn in de meesten van ons in
het lagere denken [kama-manas]. Het stadium van evolutie van ieder bewust wezen
kan beoordeeld worden naar de zetel van bewustzijn. Als dat in het fysieke lichaam
[sthula sharira] zit, is er bewustzijn, maar geen zelfbewustzijn. Dan bestaat er geen
onderscheid tussen het ik en de inwerking van gewaarwordingen.
Hoger op de ladder van zijn bevindt het bewustzijn zich in de tweede laag van
het zintuigkleed [kama-prana], zoals bij dieren en laag ontwikkelde mensen. Zij
identificeren zich met het leven van gewaarwordingen en met de gedachten die die
gewaarwordingen ondersteunen. Vandaar komt men geleidelijk tot een bewustzijn dat
zich identificeert met het denken: men stijgt uit het leven van gewaarwordingen naar
het leven van denken. In het lagere denken [kama-manas] spelen gewaarwordingen
nog steeds een belangrijke rol, maar dan stijgt de mens naar het leven van het hoger
mentale denken of intellect [buddhi-manas]. Het lager denken wordt zijn instrument
en hij houdt op zich ermee te identificeren. Van het leven van het intellect moet men
opstijgen naar het leven van de geest [atma-buddhi]. Dan kent men zichzelf als de
ene.

leven van binnen en oefent hij dagelijks de hogere vermogens van het intellect
naarmate die zich ontplooien.
Als hij er vertrouwd mee raakt, zal hij in de duisternis voorbij het intellect kijken en
door geconcentreerde meditatie het licht proberen te zoeken dat voorbij die duisternis
ligt, het licht van de werkelijkheid, van het Zelf [atman]. In de stilte zal het spirituele
bewustzijn omhoog komen dat beantwoordt aan de subtiele trillingen van een
onbekende wereld. Eerst zwak en dan steeds sterker. Steeds moediger beantwoordt
dat hoger bewustzijn aan dat wat buiten is en realiseert het innerlijke. Hij weet zichzelf
geest, hij weet zichzelf goddelijk.
Voor zo iemand liggen alle werelden open; de natuur heeft geen sluier in al haar
koninkrijken. De hemelen spreiden zich om hem heen en levende zelven, geïncarneerd
en niet-geïncarneerd, bevolken de verschillende werelden. Hij weet dat dood niets is,
dat het leven zich altijd verder ontwikkelt; niet doordat hij met de fijnere organen van
het zintuigkleed de astrale en mentale lichamen van hen die zijn overgegaan heeft
gezien en zo de ononderbroken continuïteit van het leven hier en daar waarneemt,
maar omdat hij weet dat bewustzijn eeuwig is, niet onderworpen aan dood.
Voor hem is het universum geworteld in leven en de veranderende vormen zijn niet
belangrijk, omdat de werkelijkheid IS, hoe vormen ook mogen veranderen. Deze
absolute overtuiging heeft geen bewijs van verschijnselen nodig om haar zekerder te
maken: zij is gebaseerd op de aard der dingen. De werkelijkheid van de onzichtbare
wereld is hem bekend, maar zijn rots is de realiteit van het altijd-onzichtbare. Alle
werelden zijn werkelijk, omdat zij de maskers van de werkelijkheid zijn, maar ze
kunnen alle verbleken als schaduwen en toch zal de werkelijkheid blijven bestaan.
Uit: Hoofdstuk 7 Kurt Leland, Invisible Worlds, Quest books.
Vertaling: Marianne Plokker

De zetel van zelfbewustzijn wordt verplaatst van het lagere naar het hogere denken
door onvermoeibaar denken, door de intellectuele inspanning van de student, de
filosoof en de wetenschapper, als de laatste zijn gedachten verschuift van objecten
naar principes, van verschijnselen naar wetten. Zoals alleen ingespannen denken de
zetel van zelfbewustzijn, van het denken naar het intellect kan verplaatsen, zo kunnen
alleen diepe concentratie en meditatie de zetel van zelfbewustzijn verplaatsen van het
intellect naar de geest.
De mens die weloverwogen zijn eigen ontwikkeling wil versnellen moet, als hij het
leven van de zintuigen heeft overstegen, ernaar streven om te leven in de intelligentie
in plaats van alleen in uitwendige activiteit. Als hij slaagt zal hij steeds effectiever
worden in de buitenwereld, want hij zal zijn plichten daar met minder inspanning, met
minder energieverspilling vervullen. Kracht, kalmte, sereniteit, uithoudingsvermogen
kenmerken hem en maken hem doeltreffend in het helpen van anderen en meer
efficiënt in zijn dagelijkse werk. Terwijl hij trouw zijn plichten vervult, zetelt zijn ware
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Van de bestuurstafel – september 2020

De occultist in spé die de theoretische kennis tot in detail beheerst, zal zich
vervolgens bezig gaan houden met de ontwikkeling van zijn eigen bewustzijn. Hij
zal door volhardend nadenken en langdurige meditatie zijn mentale instrument
– zijn denkvermogen – waarmee hij op de hogere gebieden werkzaam wil
zijn, gaan trainen. Hier begint zijn eerste grote moeilijkheid: hij kan pas een
occultist worden als hij zijn denken volledig onder controle heeft. Want zoals
u weet staan de mensen, juist omgekeerd, volledig onder de controle van
hun denkvermogen; voor zover zij tenminste niet volledig beheerst worden
door hun zintuigen. Dit geldt ook voor de meer ontwikkelde mensen, maak u
geen illusies. Totdat het denkvermogen beheerst wordt is het waardeloos als
een instrument van occult onderzoek. Want het rent her en derwaarts zoals
het belieft, zijn eigenaar met zich meesleurend, en heeft daarmee de neiging
zich benedenwaarts te bewegen, waar het evolutionair gezien vandaan komt,
aangezet door begeerten, bewogen door aantrekking en afstoting, terwijl de
occultist die wenst te weten, zich aantrekking en afstoting niet kan veroorloven,
want hij bestudeerd alles in het heldere licht van de rede, en kan zich niet
willekeurig van het ene afwenden en tot het ander aangetrokken worden. Het
hele universum ligt immers voor hem, de Goddelijke Geest is in ieder deel
daarvan gemanifesteerd, en alles wat uit de Goddelijke Geest voortkomt is het
waard bestudeerd te worden. Goed beschouwd is er niets in die Geest wat
afstotend is. Dus hij moet over zijn eigen geest volledig meester zijn. Dit is de
eerste stap die de occultist in spé moet zetten. Ik zeg de eerste stap, want ik ga
ervan uit dat niemand er ook maar over peinst een occultist te worden die niet
zijn leven heeft gezuiverd en een stevig fundament van deugd, nobel denken en
nobel leven heeft gelegd. Dit kan niet buiten beschouwing gelaten worden, en
ik ga ervan uit dat dit eigenlijk welbekend is aan een ieder, want het is cruciaal
voor zijn verdere studies. Niemand wiens leven niet zuiver is, wiens gedachten
niet edel zijn, wiens karakter niet onzelfzuchtig is, kan het wagen om occultisme
te gaan beoefenen. Want iedere karakterfout die hij heeft, zal hem aanvallen,
elk falen zal tot een kuil voor zijn voet worden, en voordat hij zijn fundament
van deugd heeft gelegd moet hij niet trachten de tempel van het occultisme te
bouwen. Noch kan hij proberen die tempel te bouwen voordat hij zijn emoties
en zintuigen volledig beheerst.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op 25 oktober in
de Besant Hall. De uitnodiging en stukken zullen eind september aan de leden
worden gestuurd.
Wegens de voortdurende Corona dreiging zijn de najaarsbijeenkomsten die
aangekondigd waren op het ITC, van 21 oktober en 7 november, afgelast.
Hopelijk brengt het voorjaar 2021 nieuwe kansen.
Deze aﬂevering van Theosoﬁa werd voorbereid eind juli begin augustus. Wegens
de Corona situatie wisten de loges en centra nog niet hoe hun programma er uit
zou komen te zien. Men wilde eerst de kat uit de boom kijken: wordt het ZOOM
of toch de gebruikelijke zaal? Daarom vindt u in dit september nummer geen
informatie hieromtrent. Bij het verschijnen van dit nummer echter zal het wel
allemaal bekend zijn. De programma’s staan dan gepubliceerd op de websites
en facebookpagina’s van de loges en centra, en op de landelijke website.
In september en oktober gedenken wij jaarlijks Annie Besant: geboren 1 oktober
1847 gestorven 20 september 1933. In de Garden of Remembrance op het
landgoed van het International Theosophical Centre te Naarden ligt een kleine
eenvoudige gedenksteen op de plek waar een deel van haar as begraven is,
met het opschrift Annie Besant, Warrior.
Als wij theosoﬁe gaan bestuderen benaderen we dit in eerste instantie benaderen
met ons huidige denkvermogen, het lager manas van onze persoonlijkheid. Wij
kunnen dit immers nog niet vanuit een hoger bewustzijn, want dat bezitten we
nog niet. Door vele jaren van studie, meditatie, juiste levenshouding, zuivering
van ons gevoelsleven bouwen wij aan ons “antahkarana”, de brug naar ons
hoger manas. Pas wanneer we hiertoe zijn doorgebroken kunnen we zeggen
dat onze kennis van theosoﬁe “eerstehands kennis” is. Daar vóór is het allemaal
theoretisch, laten we onszelf niks wijsmaken. Onze kennis behoort nog tot het
uiterlijke gebied, eindig en vergankelijk in ruimte en tijd, het is slechts een
verschijningsvorm behorende tot het fenomenale gebied. Pas wanneer we
doorgebroken zijn naar hoger manas zitten we in het noumenale gebied, de
blijvende werkelijkheid, buiten ruimte en tijd. De wereld van het wezenlijke, waar
we eindelijk thuis gekomen zijn. Want die wereld is ons ware tehuis, niet deze
wereld van ballingschap. Maar het oversteken van die brug van antahkarana is
niet zomaar een wens die in vervulling kan gaan. We moeten er keihard voor
werken, dag in dag uit van uur tot uur. En één van de sleutels ligt in ons denken.
Zolang wij nog op de ons bekende manier blijven denken mogen we niet rekenen
op enig echt bewustzijn van datgene wat we theoretisch van de theosoﬁe allemaal
in ons opnemen. Hieronder in de woorden van Annie Besant. De noodzaak
van gedachtenbeheersing was een steeds terugkerend thema in haar werk.
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Dit fragment is uit een lezing die zij hield in Amsterdam in 1904. Gepubliceerd in
het door Kurt Leland geredigeerde boek “Invisible Worlds”, verkrijgbaar in onze
boekhandel en bibliotheek.

Wim Leys, voorzitter
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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
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

Theosoﬁa - Jaargang 121 - nr. 3 - september 2020

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
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info@itc-naarden.org
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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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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/september
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