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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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Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

NIEUW
Geoffrey Hodson
Een yoga van licht
Dharma reeks nummer 3
20 bladzijden, brochure,
UTVN - Uitgeverij der
Theosofische Vereniging in Nederland
ISBN 9789061751007 - Prijs € 4,00
Het eerste doel van meditatie is je eigen spirituele zelf
te ontdekken. Het tweede doel is te beseffen dat jouw
spirituele zelf voor altijd een integraal onderdeel is
van het spirituele zelf van het universum. Dit boekje is
bedoeld als eerste leidraad voor degenen die op zoek
zijn naar een beproefde en veilige methode. Zij volgt
het Theosofische mensbeeld, en kan daarmee met
recht een eigentijdse “Theosofische meditatie techniek”
genoemd worden, terwijl zij tegelijkertijd geworteld is in
de eeuwenoude yogatraditie.

VAN DE REDACTIE

Theosofische boekhandel Adyar

Een korte terugblik

Wie om zich heen kijkt, ziet dat we in een periode van grote veranderingen
zijn aangeland. Tim Boyd constateert in zijn terugblik op de Internationale
Conventie 2020/21 in Adyar dat de droom van alle theosofen, namelijk
het vormen van een universele broederschap, een stapje dichterbij lijkt te
komen. Werden eerdere conventies al via een live-stream uitgezonden,
dit keer was de gehele conventie online te volgen. Het gevolg was dat
ruim zevenentwintighonderd deelnemers uit drieënzeventig landen zich
hadden geregistreerd. Dat is ongeveer driemaal zo veel als de jaren
ervoor.
Ook de taalbarrière werd doorbroken. Terwijl de conventie tot nu toe altijd
een Engelstalig event was, werd dit keer een vertaling in negen talen
aangeboden (vier Indiase en vijf Europese talen). Een geweldige opgave,
waaraan wereldwijd meer dan vijfendertig vrijwilligers deelnamen.
Een gevolg hiervan was dat niet, zoals andere jaren, hoofdzakelijk
Engelstaligen deelnamen. Het grootste deel van de geregistreerden
kwam dit keer uit Portugees sprekende gebieden (Brazilië en Portugal).
Dat taal een belangrijke maar zeer lastige tool is om kennis over te dragen, beschrijft
José Foglia in zijn artikel De Toren van Babel verder in dit nummer.
De digitale kennis, noodzakelijk voor dit alles, werd geleverd door de jeugd die ook
de organisatie van de succesvolle Youth Forums voor zijn rekening nam. Verder in
dit nummer maakt u nader kennis met één van die jongeren, Krista Umbjarv.
Toekomstperspectieven
Hoewel theosofen zich terecht verre houden van politiek, zal het niemand zijn
ontgaan dat er wereldwijd naar wordt gestreefd de afstand tussen landen en
werelddelen kleiner te maken. De Verenigde Naties (VN) werd in 1945 opgericht;
eenenvijftig landen namen toen deel. Op dit moment zijn honderddrieënnegentig
landen (waaronder Nederland) lid van de VN. Met elkaar onderschrijven deze landen
The 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze agenda omvat zeventien
sustainable development goals (SDG’s), die als doel hebben de wereldproblemen
(honger, ongelijkheid, veiligheid, gezondheid, etc.) aan te pakken. Zonder op de
politieke inhoud in te gaan, kunnen we deze ontwikkeling positief noemen.
Ook binnen Theosofia trachten wij positieve doelen na te streven. Allereerst door de
communicatie tussen loges en centra onderling te activeren. In Nederland vormen
wij een kleine groep, dus het is goed je aan elkaar vast te houden en van elkaar te
leren. Daarnaast bieden we de lezer graag een blik op de wereld. In dit nummer treft
u een verslag aan over de geschiedenis van de theosofische beweging in Rusland.

Eerder verschenen in deze reeks:

Tot slot
S.S. Varma
De beoefening van yoga Yama en Niyama
32 bladzijden, brochure,
ISBN 9789061750918 - Prijs € 4,00
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Joy Mills
Dharma de wet van ons beste wezen
20 bladzijden, brochure,
ISBN 9789061750895 - Prijs € 3,50
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DE GEHEIME LEER
spoort aan tot meerdere poging en legt nooit gezag op.
Elke bladzij roept op tot het ondernemen
van een ontdekkingsreis
en alleen hij die de reis onderneemt kan hopen
het boek te gaan begrijpen.

Een interview met
Krista Umbjarv
Patrizia Calvi
Krista Umbjarv is secretaris van de
Europese federatie van de
Theosophical Society (Adyar) en
secretaris van de TS in Frankrijk.

Het is een boek dat vraagt om de daad,
om bevrijding van de overheersing
van het conventionele denken,
om bevrijding van allerlei vooroordelen,
bevrijding van beperkingen,
die door de vormen tijdelijk aan de wetenschap,
de godsdienst en de wijsbegeerte zijn opgelegd.
Het vraagt om bevrijding van de belemmeringen
die de evolutie van deze tijd in de weg staan.
Het boek richt zich tot de ondernemende geest
van de pionier die zich onverschillig betoont
voor de vervolging door kleinzieligen.
Het richt zich tot de geest
die alle gehechtheid aan cijfers,
getallen en orthodoxieën
heeft overwonnen en zich openstelt
voor de medewerking van de weinigen,
voor de dwingende roep van het onbekende.

Uit Freedom and Friendship
door dr. G.S. Arundale, 1878-1945,
voormalig president van de TS

Dit artikel verscheen eerder in
Le Lotus Bleu - januari/februari 2021.

Patrizia Calvi: Het thema van deze internationale conventie is Cycles of Awareness,
(Cycli van Aandacht). Nu kennen we allemaal de cycli in de natuur. Hoe zou je de cycli
omschrijven als ze te maken hebben met spiritueel leven en ontwikkeling?
Krista Umbjarv: Net zoals er kringlopen in de natuur zijn, is het logisch om aan
te nemen dat wij mensen een spirituele ontwikkeling doormaken die ook bepaalde
cycli volgt, omdat we deel uitmaken van de natuur. Het spirituele pad wordt vaak
omschreven als een opwaartse spiraal. Maar ik denk dat onze ervaring ons leert
dat we niet voortdurend omhooggaan. Soms lijken we juist achteruit te gaan. We
hebben momenten in ons leven dat alles goed gaat, en dan zijn er ook tijden waar we
moeilijker mee om kunnen gaan.
Hugh Shearman bespreekt deze cycli in zijn boek La Ronde de l´Experience1 als
leeftijdsfasen. Volgens hem hangt elke handeling die we doen samen met een bepaald
leeftijdspatroon. Hij geeft als voorbeeld het schilderen van een portaal. We vertrekken
vanuit de gouden eeuw met het idee dat we een portaal willen schilderen. Dan gaan
we door de eeuwen van zilver en brons heen die overeenkomen met de planning, de
aankoop van verf, enz. Dan komt de ijzertijd. Dit betekent dat we nu het portaal gaan
schilderen. Al doende zullen we daarbij waarschijnlijk verf op onszelf morsen. Maar
de handeling houdt niet op in deze ijzertijd. Net zoals we de penselen schoonmaken,
zullen we onszelf reinigen door de bronstijd en de zilvertijd te doorlopen en dan de
gouden eeuw te bereiken, waar we ons werk kunnen bewonderen. Zo beschrijft hij
hoe een idee of een project werkelijkheid wordt.
Evenzo zijn er kleine cycli en grote cycli in de spirituele ontwikkeling. Wanneer we
op het spirituele pad komen en de theosofie ontmoeten, hebben we vaak het gevoel
dat we iets waardevols hebben gevonden. Dat is het ideaal dat overeenkomt met die
gouden eeuw. Dan beginnen we te studeren en proberen we de leringen te begrijpen
1
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en gereedschap te verzamelen om aan de verschillende gewoonten en patronen van
ons denken te werken. Het betekent dat we door de zilver- en bronstijd heen gaan.
Dit zal leiden tot de ijzertijd waarin we écht werken aan onze karaktereigenschappen,
onze gewoonten, ons gebrek aan aandacht, enz.
Als er geen goede basis is, kunnen we langdurig in die tijd blijven hangen, omdat, in
plaats van de dingen tegemoet te treden zoals ze zijn en ‘vuile’ handen te maken door
er op een of andere manier aan te werken, we ze bewust of onbewust vermijden. We
zijn meer gehecht aan deze projectie van een ideaalbeeld, aan hoe we zouden willen
dat het was.
Dit leidt tot een wanverhouding tussen wat bestaat als een feit en het beeld dat we
graag van onszelf willen hebben. Dit kan een moeilijke tijd zijn, want we zien wat er
moet gebeuren, maar we zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat alles aangepakt
en geregeld kan worden.
H.P. Blavatsky beschrijft deze toestand gedeeltelijk in Praktisch Occultisme. Ze zegt
dat als we ons inspannen en proberen om te gaan met de zwakheden van onze
natuur, we een onbeschrijfelijke leegte in ons hart beginnen te voelen. Ze legt uit dat
je hier niet bang voor moet zijn, omdat dit aantoont dat je de goede kant op gaat.
Ik denk dat mensen op het spirituele pad deze toestand zelden als een normale
ontwikkelingsfase beschouwen. Het lijkt mij eerder dat deze toestand wordt gezien
als iets abnormaals, vaak iets ondraaglijks dat moet worden vermeden.
Bekend raken met deze inwendige, psychologische cycli kan ons de middelen geven
om met verschillende situaties en psychologische toestanden om te gaan. Als we
dit proces niet kennen, kan het ons doen terugdeinzen, terwijl het niet nodig is.
Zonder deze kennis, zonder dit begrijpen van cycli in de verschillende processen die
plaatsvinden, kunnen we veel langer dan nodig in deze ijzertijd blijven steken.
Als we volharden, zullen we zien dat onze inspanningen resultaten opleveren en dat
verschillende stukjes van de puzzel op hun plaats beginnen te vallen. Dit betekent dat
we de bronstijd en later de zilvertijd beginnen te herkennen. Er zijn duidelijk kleine cycli
en grote cycli. Hoewel elke inspanning als een kleine cyclus kan worden beschouwd,
kan, als we ons bewust zijn van deze processen, de theoretische basiskennis van
cycli ons helpen het leven te begrijpen.
Zelfs nu, tijdens deze pandemie, kunnen we, als we opletten, zien hoe dit deel uitmaakt
van een cyclus, hoewel dit voor iedereen verschillend kan zijn. Op verschillende
momenten in ons leven zijn er andere omstandigheden en mogelijkheden. Op een
gegeven moment hebben we misschien veel werk en weinig tijd om te studeren
of na te denken; op een ander moment hebben we veel tijd om te studeren, na te
denken en te mediteren. Als we, wanneer we druk aan het werk zijn, een constante
wanverhouding tot de realiteit creëren door te willen dat de omstandigheden anders
waren, en, wanneer er wél voldoende tijd is om na te denken, te studeren en te
mediteren, we er niet het beste van maken, dan missen we een kans om te leren. Er
zijn veel mensen die in deze tijd van pandemie het drukker dan ooit met werk hebben.
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Er zijn ook mensen die alleen zijn in totale afzondering en schijnbaar niets te doen
hebben. In beide gevallen valt er iets te leren.
In Praktisch Occultisme geeft HPB een instructie die goed aansluit bij de huidige
situatie. Ze zegt: Wen er maar aan om eenzaam te zijn en om alleen te zijn met je
gedachten. Ik denk, dat het niet verkeerd is om aan te nemen dat de meeste mensen
dat niet bewust hebben geoefend en hier nu toe gedwongen worden vanwege externe
omstandigheden. Gewoonlijk gebeurt er altijd wel iets, is er altijd wel iets te beleven,
is er entertainment, lawaai, etc.
Voor mensen die nu volledig afgezonderd zijn en niets te doen hebben, zou dit een
gelegenheid kunnen zijn om te horen wat HPB heeft voorgesteld. Of een gelegenheid
om te ontdekken dat er een mogelijkheid is om dienstbaar te zijn en iets te dóen.
Iedereen kan zich bijvoorbeeld aanmelden om paar uur vrijwilligerswerk te doen, zelfs
vrijwilligerswerk vanuit huis, om zich nuttig te voelen.
De eigenlijke vraag is dus, hoe we de huidige situatie zien en ermee omgaan en hoe
deze past in de cycli van ons spirituele leven. We kunnen zelfs in deze huidige situatie
een gevoel van activiteit hebben, hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo
duidelijk is.
Patrizia Calvi: Nu de tweede vraag: wat is volgens jou het sleutelelement in het
bewustwordingsproces? Kun je het illustreren met een specifiek voorbeeld?
Krista Umbjarv: Het belangrijkste element is natuurlijk aandacht, maar ook alles op
grotere schaal zien. We noemen meditatie één van de drie pijlers van de theosofische
praktijk, maar zelfs als we in staat zouden zijn om één of twee uur per dag te mediteren,
is de echte vraag: wat we doen met de resterende 22 of 23 uur?
HPB zegt nog iets in Practisch Occultisme wat zeer relevant lijkt. Hoewel het woord
occultisme bij velen van ons de indruk kan wekken dat dit boek op de een of andere
manier buiten ons bereik ligt, is het tweede deel, getiteld Enkele praktische instructies
voor het dagelijks leven, zeer nuttig voor elke student die de theosofie in praktijk wil
brengen.
Ze zegt in deel 2: Het opkomen van slechte gedachten is minder schadelijk dan het
opkomen van ijdele of nutteloze gedachten, omdat je met slechte gedachten altijd op
je hoede bent. En als je hebt besloten om ze te bestrijden en te overwinnen, helpt
deze vastberadenheid je om wilskracht te ontwikkelen. Nutteloze gedachten dienen
alleen om de aandacht af te leiden en energie te verspillen.
Ze zegt dus dat we, als er slechte gedachten of gevoelens van irritatie en woede bij
ons opkomen, er iets mee doen zodra we ze opmerken, omdat we ons realiseren
dat ze niet gezond zijn en dat ze onszelf en anderen pijn doen. Toch hebben we een
heel andere houding ten opzichte van ijdele gedachten. Meestal beschouwen we ze
als iets neutraals dat niemand kwaad doet. Voor ons lijken ze niet schadelijk, maar
volgens mevrouw Blavatsky zijn ze erger dan slechte gedachten.
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We kunnen gemakkelijk veel tijd verspillen met denken over beuzelarijen. In de
afgelopen tien, twintig jaar is dat, dankzij de sociale media, steeds gemakkelijker
geworden. Hoewel het een goede manier is om in contact te blijven met mensen en
een bredere verspreiding van theosofisch onderwijs mogelijk te maken, denk ik dat
iedereen zich op een gegeven moment heeft gerealiseerd hoe we een uur, zelfs uren
lang, op Facebook, Instagram of YouTube kunnen doorbrengen. De tijd vliegt doordat
deze platforms zijn ontworpen om onze aandacht vast te houden. Onze aandacht en
onze tijd zijn een product geworden dat aan adverteerders wordt verkocht.
Daardoor is het in onze tijd veel gemakkelijker om in nutteloze gedachten te verdwalen
dan vijftig jaar geleden of in de tijd van mevrouw Blavatsky. Er zijn nu dus meer inzet
en discipline nodig. Als de inspanning groter is, zal het resultaat waarschijnlijk dieper
worden gevoeld.
In hetzelfde boek geeft HPB nog een nuttige instructie. Het is geen verheven
metafysisch idee of iets speciaals. Het is een opmerkelijk eenvoudige instructie,
maar het vereist een zekere discipline en regelmaat. Ze zegt dat we ’s avonds de
gebeurtenissen van de dag moeten overzien. Als we hier even de tijd voor nemen,
zien we hoe en waaraan we onze tijd besteden. Het helpt ons ook om een realistische
kijk op het leven te hebben, omdat het ons in staat stelt te zien, of wat we doen in
overeenstemming is met wat we willen. Als we aandachtig willen worden, moeten
we geen dingen doen die de aandacht ondermijnen. Als we echter het grootste deel
van onze tijd met nutteloze gedachten doorbrengen, zaaien we in feite de zaden van
onoplettendheid. Als we dit beseffen, zullen we de noodzaak inzien om ons leven te
veranderen, zodat wat we willen niet alleen maar wensdenken blijft.
Patrizia Calvi: Dank je uit de grond van mijn hart, lieve
Krista, dat je je gedachten met ons hebt willen delen.
Patrizia Calvi is secretaris van de TS in Italië, lid van het
bestuur van de Europese Federatie van Theosophical
Societies en lid van de General Council van de TS.
Ze is eveneens lid van de Council van het ITC in Naarden.
Vertaling: Marianne Plokker

De geschiedenis van de
theosofische beweging
in Rusland
Evgeniya Shaburnikova
Evgeniya Shaburnikova, vice-president
van de Adamant Loge van de Russian
Theosophical Society (RTS) en projectcoördinator van de Theosophy Foundation.

Levend in het vrije Nederland, beseffen we vaak niet hoeveel hobbels theosofen
in andere landen moeten overwinnen, soms zelfs met gevaar voor eigen leven.
Op verzoek van de redactie maakte Evgeniya Shaburnikova een korte compilatie
gebaseerd op het boek The History of the Russian Theosophical Movement van Elena
Fjodorovna Pisareva en op herinneringen van verschillende moderne theosofen. Een
verslag dat enthousiasme voor theosofie en onverdroten volharding uitstraalt.
Theosophical Society Smolensk
De allereerste poging om in Rusland een theosofische vereniging op te richten
was niet in de hoofdstad St. Petersburg, maar in de provinciestad Smolensk1.
Op 30 juni 1907 werd in die stad de Theosophical Society Smolensk opgericht, door
V.I. Stahlberg, Von der Raab-Thielen en de abt van het klooster de archimandriet
Pater Ignatius. In hetzelfde jaar startten de Smolensk-theosofen met de publicatie van
het tijdschrift Theosophical Life, dat vanaf 1910 onder de titel ‘Life of the Spirit’ verder
ging. Begin 1911 viel de Theosophical Society Smolensk uiteen.
Russian Theosophical Society
Begin 1908 kende het toenmalige Rusland diverse theosofische kringen: één in
St. Petersburg, twee in Warschau en één in Smolensk, Kiev en Kaloega. Op 20
september 1908 fuseerden deze kringen tot de Russian Theosophical Society (RTS),
die op 30 september van hetzelfde jaar werd ingeschreven in het Verenigingsregister
van St. Petersburg. In 1907, een jaar vóór de oprichting van de RTS, was al
besloten om een eigen maandblad uit te geven, The Bulletin of Theosophy, dat tien
jaar zonder onderbreking uitkwam in een formaat (110 pagina’s) vergelijkbaar met
Adyar’s Theosophist. Na de legalisatie in 1908, toen theosofen openlijk konden
werken, begonnen alle kringen van de RTS maandelijkse openbare vergaderingen te
houden. In deze vergaderingen werden openbare lezingen gegeven door de meest
ervaren en deskundige leden. Deze lezingen gingen altijd gepaard met discussies
1 Smolensk is een stad in west-Rusland aan de rivier de Dnjepr
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met het publiek. Ook werden wekelijks besloten vergaderingen gehouden voor de
gemeenschappelijke studie van de theosofische theorie. Het werk werd overal in
ongeveer dezelfde lijn georganiseerd.
Kaloega Theosophical Society
Op 21 april 1909 werd de Kaloega Theosophical Society (KTS)2 opgericht op basis
van de Kaloega Theosophical Circle, als een afdeling van de RTS. Deze groep heeft
op de geschiedenis van de theosofische beweging in Rusland een belangrijk en
levendig stempel gedrukt. Tijdens de jaren van prerevolutionaire activiteiten verrichtte
de KTS uitgebreid educatief werk. Lezingen en debatten werden gehouden in het
gebouw van de Noble Assembly met een groot publiek. Het tijdstip en het onderwerp
van het evenement werden van tevoren aangekondigd via de krant Kaloega Courier.
De KTS hield na oprichting van de uitgeverij Lotos, grote publiciteitscampagnes. Men
legde contacten met boekhandels van grote steden (zoals Moskou, St. Petersburg
en Riga), onderhield contacten met andere theosofische verenigingen in Rusland,
nam deel aan internationale conferenties van theosofen (bijvoorbeeld Boedapest,
1909) en had een enorme autoriteit onder Russische theosofen. De voorzitter, Elena
F. Pisareva, werd verkozen tot vice-president van de RTS. Maar in 1918 ontbonden
de lokale autoriteiten de KTS en in 1922 vertrok mevrouw Pisareva naar Italië.
De KTS werd in 1922 nieuw leven ingeblazen door een jonge ingenieur, Valentin
M. Laletin, maar als gevolg van de arrestatie van zestien van haar leden stopten de
activiteiten van de KTS op 13 november 1929. Daarnaast werden vier Moskovieten
gearresteerd, in totaal twintig leden van de theosofische beweging. Op 23 februari
1930 veroordeelde een speciale vergadering van de Joint State Political Directorate
Board acht leden van de RTS tot drie jaar gevangenisstraf en negen leden tot drie jaar
ballingschap. Drie Moskovieten werden vrijgesproken en vrijgelaten. Op dit moment
zijn alle veroordeelden gerehabiliteerd.
De Russische revolutie
In deze periode kan Nina K. Gernet worden beschouwd als
pionier van de theosofie in Rusland. Elk jaar ging zij naar
het buitenland en bracht, met groot risico voor zichzelf,
theosofische literatuur mee die in Rusland verboden was.
De belangrijkste opslagplaats van deze literatuur bevond
zich in het appartement van haar jeugdvriendin A.A.
Kamenskaya (1867-1952) in St. Petersburg. Gernet was
regelmatig aanwezig bij Europese theosofische conferenties
en ontmoette Annie Besant op een daarvan. Zij was lid van
de English Theosophical Society en had connecties met
vestigingen in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Met Nina Gernet
haar hulp werd A. A. Kamenskaya bij verstek aangenomen als lid van de Engelse
afdeling van de Theosophical Society.
Geleidelijk aan begonnen onofficiële theosofische kringen te ontstaan in verschillende
Russische steden. Gernet slaagde erin theosofen te verenigen en E. F. Pisareva uit
Kaloega, P. N. Batyushkov uit Moskou en E. Radzevich uit Kiev daarbij te betrekken.
2
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Kaloega is een stad 190 km ten zuidwesten van Moskou
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Gernet bood haar uitstekende bibliotheek van theosofische
literatuur aan, die als basis diende voor de centrale bibliotheek
van de Russische afdeling in een uiterst moeilijke tijd, omdat
de regering zeer achterdochtig was en alle initiatieven van
de basis afkeurde. Er waren meer positieve initiatieven,
zoals de door kinderboekenschrijver en reiziger Aleksandr A.
Usov (1872-1941) gestichte theosofische
ashram, een spirituele gemeenschap
waar theosofen een plaats van vrede
en geestelijke voeding konden vinden.
Tijdens de burgeroorlog, in de vroege
jaren 1920, toen het land werd getroffen
door armoede en dakloosheid, creëerde
Aleksandr Usov
een lid van de Kaloega-kring van de RTS,
Lydia M. Armand, een school voor kinderen. In het schoolrooster
werden, naast algemene onderwijsvakken, de basisprincipes van Lydia Armand
theosofie onderwezen.
In de Sovjet-Unie werd de theosofische beweging als illegaal beschouwd en konden
theosofen hun mening niet openlijk uiten, maar persoonlijke ontmoetingen en
discussies over theosofische onderwerpen gingen door, met name in Leningrad en
Moskou. Ook vertaalde Alexey Nikolaevich in die tijd de werken van Jiddu Krishnamurti.
De renaissance van de officiële theosofische beweging
Begin 1990 ontstond in het hele land een golf van belangstelling voor alles wat met
spiritualiteit en zelfontplooiing te maken had. Een prominente plaats in het algemene
proces van ontwaken werd ingenomen door de literaire erfenis van Helena Petrovna
Blavatsky (HPB), wier werken in veel publicaties begonnen te verschijnen. Haar
belangrijkste werk, De Geheime Leer, in de jaren 1930 door Elena Ivanova Roerich
vertaald, is sinds 1991 bijna jaarlijks herdrukt en kende in 2014 al meer dan twintig
edities.
Naast vertalingen en publicaties van de werken van HPB,
werden regelmatig seminars gehouden om haar ideeën te
bestuderen en te populariseren. Op verschillende conferenties,
niet alleen theosofische, werd de naam van de oprichtster
van de Theosophical Society (TS) genoemd. Haar werken
worden openlijk bestudeerd, zowel in wetenschappelijke als in
amateurkringen. Bij een analyse van de theosofische beweging
in het moderne Rusland moet worden opgemerkt dat deze,
vooral in het begin, nauw verbonden was met de beweging
rondom Roerich. Elke Roerich-vereniging toont - in navolging
van de instructies van Roerich - grote waardering voor de rol
van HPB en beschouwt het als haar plicht om ertoe bij te dragen
Helena Roerich
dat op den duur de naam van Blavatsky op juiste waarde zal
worden geschat (E. I. Roerich). Naast de wijdverspreide Roerich-beweging in Rusland
hebben veel tradities en leerscholen, waaronder de recent gevormde, groot respect
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voor de erfenis van HPB. Zo vinden theosofische ideeën, meer dan honderdvijftig
jaar geleden door de Mahatmas via HPB verspreid, respons in de moderne geest en
wekken ze de publieke belangstelling op door hun voortdurende relevantie.
In 1990 besloot een groep enthousiastelingen van de vereniging ‘Peace through
Culture’ de activiteiten van de RTS nieuw leven in te blazen. In mei 1990 werd het
eerste breed bekend gemaakte, officiële en openbare evenement georganiseerd
dat de renaissance van theosofie in Rusland markeert. Het was de tentoonstelling
‘De sfinx van de negentiende eeuw’, opgedragen aan HPB. De organisatoren van
de tentoonstelling, E. S. Lebedeva en D. N. Popov, hielden deze in het Centrale
Schrijvershuis van Moskou. Zij regelden dat dit evenement samenviel met de aankomst
in Moskou van Radha Burnier, presidente van de TS, op uitnodiging van de vereniging
‘Peace through Culture’. Michail N. Chiryatjev organiseerde een bezoek van Radha
Burnier aan St. Petersburg. Hij werkte mee aan de creatie van een film over HPB, was
lid van de raad van bestuur van de RTS en nam deel aan internationale theosofische
conferenties in Rusland en Duitsland.
Op 14 maart 1991 werd de RTS geregistreerd door het Ministerie van Justitie van
de RSFSR en ingeschreven in het Staatsregister van publieke organisaties, charter
nummer 16. (Bewijs van inschrijving van het RTS Charter nr. 16 van 14.03.91). De
100ste sterfdag van HPB werd op 8 mei 1991 in Moskou gevierd in de Column Hall
van het House of te Unions en in de Lenin Bibliotheek. Het persorgaan van de RTS,
uitgeverij Sphere, startte in augustus 1992 zijn activiteiten in Moskou. Tegenwoordig
is het de oudste uitgeverij in Rusland, die theosofische, wetenschappelijk-religieuze
en esoterische literatuur produceert.
In de periode van 1992 tot 2000 spande G. E. Polchenko, een lid van de RTS, zich in
om jaarlijkse internationale seminars te organiseren onder leiding van de Europese
Federatie van de TS met Trân-Thi-Kim-Diêu, Kurt Berg en Marja Artamaa. Polchenko
ontving in 1996 op het Congres in Stockholm het TS ‘diploma’. In diezelfde tijd nam
de Leningrad-theosoof dr. A.V. Gnezdilov, als vertegenwoordiger van de Centrale
Raad van de RTS, deel aan het Europees Theosofisch Congres (Arolsen Estate,
Duitsland) en andere internationale evenementen. Hij werkte aan de ontwikkeling van
de theosofische beweging in Rusland en gaf lezingen over theosofie.
Russische Esoterische School voor Theosofie
Sinds de heropleving van de open theosofische beweging in Rusland werden
voortdurend nieuwe theosofische groepen gevormd. Vaak waren dit theosofische
studiecirkels, die hun activiteiten op geen enkele manier openbaar maakten. De
grootste was in Kemerovo3, waar vanaf 1993 een theosofische groep ontstond onder
leiding van Vladimir A. Bakanov en Larisa M. Chervova. Bakanov richtte de Russische
Esoterische School voor Theosofie in Kemerovo op, vernoemd naar HPB, die in heel
Rusland beroemd werd en de status kreeg van een jaarlijkse All-Russian Theosophical
School. Bakanov systematiseerde de studie van De Geheime Leer, creëerde vele
diagrammen, tabellen en de Kalachakra kalender. Sinds 1999 publiceert de school,
3
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in samenwerking met de Garuda Lodge (voorzitter G. V. Blau), een jaarlijks tijdschrift,
The Theosophical Bulletin, met onderzoeksmateriaal van Bakanov en andere leden
van de school. De jaarlijkse All-Russian Theosophical School in Kemerovo vindt in
2022 voor de dertigste keer plaats.

De activiteiten van de Russische Esoterische School voor Theosofie trokken mensen
uit verschillende steden. De docenten van deze groep werden uitgenodigd voor
veldseminars in het hele land, ook in de Oekraïne. Bakanov gaf zelf lezingen in achttien
steden, waar permanente groepen voor de
studie van de theosofische literatuur werden
gevormd. Dankzij deze activiteiten kreeg de
theosofische beweging een impuls voor verdere
ontwikkeling. Nieuwe centra voor de studie van
de Geheime Leer begonnen overal in het land te
verschijnen. Meer dan honderdtwintig mensen,
aangetrokken door Vladimir Anatolyevich
voor de studie van de theosofie, sloten zich
aan bij de Theosophical Society (Adyar). Vijf
van de zeven TS-vestigingen in Rusland die
eind 2014 bestonden, zijn afkomstig van deze Bakanov
theosofische groepen.
Vanaf het jaar 2000 begonnen theosofische sites op internet te verschijnen. Een
van de eerste werd gecreëerd door Konstantin Zaitsev, de huidige president van de
Anahata Lodge, (www.theosophy.ru), waar nog steeds informatie wordt gegeven over
theosofische groepen en zich een bibliotheek met theosofische literatuur bevindt.
Inmiddels zijn er tientallen Russischtalige theosofische sites in het wereldwijde
netwerk, zoals ‘Blavatskaya Elena Petrovna’ met ruim 35.371 abonnees (createur
V. Vartanyan) en ‘Theosophy in Russia’ het wereldwijd grootste (Russischtalige)
videokanaal over theosofische onderwerpen met 45.445 abonnees en 8.974.858
views (createur D. Kiselyov).

Stad in Siberisch Rusland, 3500 km ten oosten van Moskou
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Sindsdien zijn de officiële activiteiten van de RTS zich blijven ontwikkelen. Dit keer
niet met behulp van buitenlandse theosofen, maar vanuit eigen interne activiteiten
van de leden van de RTS. In 2011 kreeg de Sofia-branch (Moskou, waarnemend
president G. E. Polchenko) de charter. In 2012 kregen de vestigingen van Garuda
(Nizjni Novgorod4, president G. V. Blau) en The Lodge of H. P. Blavatsky (Kemerovo,
president V. A. Bakanov) een charter, in 2013 gevolgd door de branch Adamant
(Zelenogorsk5 en Borodino6, president V. V. Shaburnikov), OM-Tara (Omsk7, president
Alexander Murashov) en Satya Vedana (Yurga8, president Nina Tishkova). Tot op
heden gaat deze ontwikkeling door, onder andere met de oprichting van een tweede
afdeling in Kemerovo (The Light of Truth Lodge) en in Moskou (Anahata Lodge).
Sinds 2017 organiseert de Adamant Lodge International Theosophical Congresses in
St. Petersburg.

Op 6 november 2013 kreeg Rusland de status van Presidential Agency en werd P. N.
Malakhov benoemd tot presidentiële vertegenwoordiger. Op 27 maart 2017 vond de
delegatie van bevoegdheden aan de nieuwe vertegenwoordiger van de internationale
president van de TS in ons land, A.V. Besputin, plaats in Moskou.

4
5
6
7
8

72

Op vier na grootste stad van Rusland, 400 km ten oosten va Moskou
Een stadje naast St. Petersburg aan d Finse Golf
Een dorp, 124 km ten westen van Moskou
Grote stad (1,2 mln inwoners) in West-Siberië
Een stad gelegen in het zuiden aan de rivier Tom
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Association of Russia
In 2018 werd tijdens het IIe International Theosophical Congress in St. Petersburg een
algemene vergadering gehouden van de voorzitters van de loges van de RTS, waar
werd besloten om op te gaan in een Association. Zeven loges van de RTS hebben
hun instemming uitgesproken. Alle benodigde documenten zijn opgesteld (charter
van de TS, protocollen, verklaringen) en naar het hoofdkwartier van Adyar gestuurd.
In 2019 werd het verzoek tot oprichting van een Association of Russia afgewezen. Dit
was een teleurstelling, maar het had geen invloed op de theosofische activiteit en gaf
een onverwachte impuls aan de ontwikkeling en uitbreiding op internationaal niveau.
De Adamant Lodge en de Moscow School of Theosophy (president Vladimir Yary)
organiseren internationale theosofische congressen in St. Petersburg, die worden
bijgewoond door afgevaardigden uit de wetenschap, het onderwijs, de geneeskunde,
cultuur en kunst. Internationale wetenschappelijke symposia en internationale
creatieve wedstrijden voor schilderkunst en poëzie worden georganiseerd gewijd
aan HPB, evenals tentoonstellingen van zeldzame edities van de Geheime Leer,
nieuwe theosofische publicaties, tentoonstellingen van schilderijen en sculpturen
en interregionale theosofische seminars in Russische steden. Dankzij het actieve
werk en de samenwerking met buitenlandse theosofen organiseerde de Adamant
Lodge in 2019 voor het eerst sinds twintig jaar weer een bezoek aan Moskou van
een vertegenwoordiger van TS Adyar, de president van de Inter-Amerikaanse
Theosofische Federatie, Isis Resende.
In 2019 streden Russische steden voor het eerst in de
geschiedenis om de eer het International Theosophical
Congress te mogen organiseren. In de Expert Council
hebben de presidenten en vertegenwoordigers van de
inmiddels acht Loges van de RTS zitting. Sinds 2020
vindt dit congres jaarlijks plaats in verschillende steden.
Daarnaast worden regelmatig internationale online
onderzoekseminars georganiseerd over de studie van
de Geheime Leer en is een onderzoeksgroep opgericht,
waarin Russische en buitenlandse wetenschappers en
theosofen deelnemen. De internationale theosofische uitgeverij Albatros geeft het
populaire wetenschappelijke tijdschrift ‘Theosophical Vector’ zowel in het Engels als
in het Russisch uit. Vanaf 2021 omvat de RTS nu negen loges, met honderdtachtig
leden en een geografische spreiding over geheel Rusland. De moderne theosofische
beweging in Rusland kent een actieve ontwikkeling, zowel in de officiële vorm
van branches en leden van de TS, als in het vinden van gemeenschappelijke
contactmogelijkheden tussen theosofen, ongeacht hun leeftijd, nationaliteit,
lidmaatschap van andere organisaties en andere verschillen. Het bijeenbrengen van
gelijkgestemden en het verenigen van verschillende richtingen kenmerkt de creatieve
trend in de hedendaagse Russische theosofische gemeenschap, die probeert te
voldoen aan de hoge ethische principes van theosofie.
Vertaald en geredigeerd door Saskia Campert
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672
E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

David P. Bruce
Serving a Higher Purpose
Theosophy for a Meaningful Life
229 Bladzijden, softcover
Theosophical Publishing House, Wheaton 2019
ISBN 9780835609456 – Prijs € 24,95
David Bruce inspireert de lezer om een actief geestelijk leven te leiden: Leven met
een doel, spirituele oefeningen en hij geeft advies over boeken en lezen. Zonder
dogma’s helpt hij ons bij het toepassen in het dagelijks leven van de principes die we
als theosofen bestuderen.

Petra Meyer & Patience Sinnett (1844-1908)
The Purpose of Theosophy
131 Bladzijden, Softcover
Martin Firrell Company Ltd, Modern Theosophy, London 2019
ISBN 9781912622221 – Prijs € 18,95
Theosofie is praktisch gezien pure ethiek. De bestudeerder vindt er zowel de sleutels in
tot de verborgen mysteriën van de natuur als de wegwijzers op het pad van spirituele
ontwikkeling en vooruitgang. Modern Theosophy is een serie boeken die belangrijke
teksten uit de geschiedenis van de Theosophical Society verbindt met teksten van
hedendaagse schrijvers.

Barbara B. Hebert, William Quan Judge (1851 - 1896)
& Annie Besant (1847 - 1933).
Theosophy and Social Justice
89 Bladzijden, softcover,
Martin Firrell Company Ltd, Modern Theosophy, London 2019
ISBN 9781912622177 – Prijs € 7,95
Dit boek onderzoekt het inzicht dat de moderne theosofie kan bieden in sociaal
activisme en de strijd voor meer sociale rechtvaardigheid. Het maakt deel uit van
een serie geschriften, gepubliceerd onder de vlag van Modern Theosophy, waarin
belangrijke teksten uit de geschiedenis van de theosofische beweging opnieuw worden
gepresenteerd, aangevuld met teksten van hedendaagse auteurs en vernieuwende
denkers. Barbara Hebert is de president van de Theosophical Society in Amerika
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De toren van Babel in de
eenentwintigste eeuw,
een zelfopgelegde
gevangenis
José Foglia
José Foglia, is sinds 1980 lid
van de Theosophical Society Adyar.
Hij is arts en chirurg, doceert biologie
en physio-pathologie en is schrijver
van het boek Homo Lux.

Wat een merkwaardige paradox! Op het hoogtepunt van de cybernetica verkeert de
overgrote meerderheid van de mensen in verwarring door verkeerde informatie. Wie
zijn verantwoordelijk voor de toren van Babel, die deze wereldwijde cognitieve blackout in de eenentwintigste eeuw heeft veroorzaakt?
Is het opzettelijk? Dit klinkt als een waanvoorstelling van vervolging en samenzwering!
Hebben we dit onszelf aangedaan? Wat een zielige absurditeit!
Hoewel het in het jaar 2021 waanvoorstellingen lijken, is het ouderwetse en in
ongebruik geraakte woord ‘absurditeit’ plotseling in de mode en wordt het een trend
op alle sociale netwerken.
Wat zou deze dramatische situatie waarin de mensheid momenteel leeft, kunnen
keren? Hoe kunnen we onze verbale communicatie herstellen?
De ontwikkeling van taal
Verbale taal is de belangrijkste culturele erfenis die de eerste mensen ons hebben
nagelaten, toen ze vocale geluiden begonnen te articuleren. Door de geschiedenis
heen heeft deze revolutie de mensheid in staat gesteld de verbeeldingskracht te
cultiveren en abstracte concepten te begrijpen.
Dit versterkte zijn creativiteit in alle vormen van de kunst, in de ontwikkeling van de
wetenschap, in het creëren van prachtige beschavingen en in de verkenning van het
universum in de eenentwintigste eeuw.
Het is moeilijk vast te stellen wanneer deze historische gebeurtenis plaatsvond,
maar men denkt dat het ongeveer honderdduizend jaar geleden heeft
plaatsgevonden. Sindsdien is verbale communicatie verrijkt met ontelbare woorden
en uitdrukkingsvormen, die zijn geëvolueerd in een verrassende diversiteit aan talen
over de gehele planeet aarde.
Het benoemen en verbinden van woorden aan een handeling stimuleerde de
ontwikkeling van gespecialiseerde gebieden in de hersenen voor het associëren van
gedachten en het verwerken van langetermijngeheugen.
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Ons IQ
Het woord intellect komt van het Latijnse intellectus en betekent ‘het vermogen om
goed te kiezen’. De lexicale componenten zijn: inter (tussen) en lectus (gekozen). De
intellectuele capaciteit is wat ons onderscheidt van andere wezens. Het gebruik van
het intellect ontwikkelde het rationele cognitieve potentieel, net zoals het gebruik van
verbale taal logisch denken ontwikkelde bij de menselijke soort en vice versa. Een
goed IQ hangt onder meer af van de verrijking van de woordenschat, de taalkundige
subtiliteiten en het beheersen van de complexiteit van werkwoordsvormen. Evenzo
hangt het ook af van de kennis van geschreven verbale taal, die absolute precisie
vereist in syntaxis, spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie.
De kennis van didactische technieken stelt de mens in staat kennis over te dragen
en bij de persoon die deze ontvangt een perfect conceptueel begrip te bereiken.
Pedagogiek is daarom essentieel om een lering over te dragen. De toon van de stem
in mondelinge verbale communicatie speelt ook een belangrijke rol, aangezien het
de essentiële emotionele component is om de intellectuele inhoud te verrijken met
nuances van vocalisatie en uitspraak die de expressie van non-verbale aspecten van
de informatie mogelijk maken.
De perfectionering van mondelinge en schriftelijke verbale taal is een conditio sine
qua non voor een goed IQ. Helaas bestaat er wetenschappelijk bewijs voor een
alarmerende verslechtering daarvan in de huidige samenleving. Om die reden pleiten
we er vurig voor om de kennis van grammaticale regels en de precisie waarmee
synoniemen worden gebruikt, te perfectioneren. Hoewel synoniemen doorgaans
vergelijkbare betekenissen hebben, moet het woord dat het beste past bij de informatie
die we willen overbrengen, worden gekozen vanwege de juiste nuance die het biedt
en de speciale connotatie die het van andere onderscheidt. Een woordenschat die rijk
is aan synoniemen stelt ons in staat om de specifieke lading die elk van hen heeft,
duidelijk uit te drukken.
Waarom leggen we keer op keer een sterke nadruk op syntaxis, het juiste gebruik van
tijden in werkwoordsvormen, de vele opties die een rijke vocabulaire biedt, het exacte
gebruik van elk van de woorden en altijd hun betekenis respecteren? We doen het
opdat de informatie op een onberispelijke manier wordt overgedragen en zo wordt
voorkomen dat een foutieve interpretatie leidt tot een verkeerde voorstelling van de
uitgesproken tekst.
De Meester van de Gouden Legende van München: De toren van Babel.

‘De functie maakt het orgaan’ is een gezegde dat in de medische praktijk wordt
gebruikt en dat is precies wat bij onze soort gebeurde. In de loop van de millennia
heeft het gebruik van verbale taal de neuronale verbindingen en het aantal neuronen
in gebieden van de hersenschors, die aanvankelijk waren bestemd voor gebarentaal
en die tegenwoordig de fonologische lus vormen in homo sapiens, vergroot. Doordat
de mens voor deze vorm van communicatie koos, ontwikkelde zijn intellect zich
steeds verder.
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Het is volkomen duidelijk dat de complexiteit van verbale taal, geschreven om een
lering, een doctrine, een uitleg of een theorie over te brengen, deze taak bemoeilijkt.
Wanneer het gaat om spirituele kwesties of begrip van ontastbare en subtiele
aspecten van de menselijke natuur, of over abstracte concepten zoals God, geest en
bewustzijn, is de taak uitermate moeilijk. Het is voldoende om de ontelbare boeken over
filosofische onderwerpen die in de oudheid zijn geschreven met de opeenvolgende
vertalingen in verschillende talen en zelfs in die van de afgelopen eeuwen te lezen,
om de enorme verwarring te zien die overal heerst. Helaas is de diepte van de
boodschap van de denker vaak niet in overeenstemming met zijn intellectuele niveau,
wat leidt tot foutieve en gevaarlijke interpretaties van zijn uitspraken door de lezer.
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Om een begrip onder woorden te brengen, is absolute beheersing van de verbale
taal vereist en als dit niet het geval is, is stilte de beste welsprekendheid, zoals de
taoïstische denkers voorstelden. Te veel boeken, nutteloze onzinwoorden, ontelbare
uitdrukkingen met een impliciete betekenis die alleen de spreker kent, hebben niets
anders bewerkstelligd dan de geest van de nietsvermoedende en verwarde lezer te
conditioneren.
Het intellect van de eenentwintigste eeuw is besmet met bedrieglijke concepten,
vooroordelen en nutteloze kennis die het begripsvermogen conditioneren en
beperken. Begrijpen is een woord dat afkomstig is van het Latijnse cum-prehendere
en letterlijk betekent ‘pakken’, ‘iets uit jezelf doen’. Kunnen onze hersenen zich
verzetten tegen het opnemen van storende informatie uit angst om de waarheden op
te geven die hen psychologische zekerheid geven? Het afbreken van denkbeelden
die zekerheid bieden, is moeilijk en vereist moed. Het gevoel alleen te staan en twijfel
veroorzaken angst bij het verlies van intellectuele structuren die veiligheid en troost
bieden. Het verzet om de waarheid van de feiten te aanvaarden is de dramatische
situatie waarin de mens van de eenentwintigste eeuw leeft. Hij is geconditioneerd
door millennia van fantastische overtuigingen en vertoont daardoor alarmerende
symptomen van cognitieve dissonantie1. Misschien is de ontkenning van het
bewijs een instinctieve reactie van sommige leden van de moderne samenleving
om hun psychologische integriteit of een comfortabele houding ten opzichte van
anderen te bewaren en daarmee een aangenaam bestaan te behouden. Daarom
willen zij liever de wereldgebeurtenissen slapend overleven, dan hun hedendaagse
verantwoordelijkheid onder ogen te zien. De prijs die zal worden betaald voor het
accepteren van kwaadaardige en perverse propaganda zal echter hoog zijn. Later
zal het nutteloos zijn om te klagen over het onomkeerbare verlies van individuele
vrijheden, vrije wil en innerlijke soevereiniteit voor zelfbeschikking.
Taal voor filosofische begrippen
Het staat buiten kijf dat verbale communicatie op filosofisch gebied moeilijk is. Het
gaat om het onder woorden brengen van informatie die in eerste instantie alleen wordt
gehoord en begrepen in het bewuste brein en pas later kan worden getranscendeerd.
Het woord dat het zelfbewuste brein gebruikt, is altijd een abstractie van het feitelijke
feit.
Het uitwerken van een complexe filosofische gedachte vereist taalkundige subtiliteiten die worden geboden door werkwoordsvormen zoals de aanvoegende en
voorwaardelijke wijs, de verleden en toekomstige tijd, het voltooid of onvoltooid
deelwoord, kortom grammaticale mogelijkheden waarin het intellect zichzelf in de tijd
uitdrukt. Het vereist ook een vocabulaire die rijk is aan bijvoeglijke naamwoorden
en in staat stelt om mondeling emoties en gevoelens te uiten, subtiele sensaties
en stemmingen te beschrijven of de redenering van het zelfbewuste brein te
communiceren door middel van onderscheidingsvermogen en kritisch denken. Dit
vereist uiteraard een intellect dat de complexiteit van de verbale taal beheerst.
1 Cognitieve dissonantie: de onaangename spanning die men ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen,
ideeën of opvatting.
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Al duizenden jaren zoeken mensen antwoorden op hun existentiële vragen op
filosofisch gebied. Tegenwoordig heeft de enorme technologische vooruitgang het
voor neurowetenschappers gemakkelijker gemaakt om sommige delen van de
hersenen in real time te onderzoeken. Dit geeft een nieuwe visie op de mens en in de
eenentwintigste eeuw moeten we een brug slaan tussen in de oudheid geformuleerde
leerstellingen en de taal van de moderne wetenschap. Begrip komt op de eerste
plaats bij het bewuste brein. Vervolgens moet dit begrip door verbale taal in woorden
worden omgezet, dat wil zeggen door het brein dat zelfbewust is. Volledig begrip
bereikt zijn hoogtepunt wanneer het uiteindelijk in staat is een verbale boodschap zó
over te brengen dat een ander brein deze nauwkeurig begrijpt.
We zijn een neuraal netwerk met verbazingwekkende cognitieve vaardigheden.
Cognitie is een zelfstandig naamwoord dat afkomstig is van het Latijnse cognitionis,
samengesteld uit het voorvoegsel con, wat ‘samen’, ‘alles’ of ‘convergentie’ betekent,
en het werkwoord gnōscere dat ‘weten’, ‘begrip hebben’ of ‘kennen’ betekent. Cognitie
is de handeling van het weten, dat wil zeggen het vermogen om informatie uit ervaring
te verwerken; een proces waarbij perceptie, aandacht en geheugen betrokken zijn.
Als gevolg hiervan ontstaan leren, redeneren, probleemoplossing en besluitvorming.
Deze vermogens maakten de specialisatie van verbale taal mogelijk, wat een zeer
belangrijke informatieverwerking is voor de ontwikkeling van het intellect of het
‘vermogen om goed te kiezen’, een vermogen dat homo sapiens door de geschiedenis
heen heeft ontwikkeld.
Het neurale netwerk staat volledig in verbinding met de informatie van de omringende
wereld. Niettemin onderscheidt het neuron de externe informatie niet langer als zodanig
wanneer deze eenmaal is binnengedrongen. Zij is die informatie. De verschillende
identificatieprocessen die de in het zenuwnetwerk binnen tredende informatie zal
ondergaan, zullen de processen zijn die de mens a posteriori een buitengewoon en
complex zelfbewust cognitief vermogen zullen bieden.
Informatieverwerking
Informatie wordt op twee verschillende manieren verwerkt, wat het bestaan van twee
hersenhelften zal bevestigen. Beide processen zijn geïntegreerd in de prefrontale
kwabben van waaruit een uitvoerend centrum opereert. De bewuste wil beslist
uiteindelijk in welke van de oneindige werkelijkheden die beide hersenhelften
weten te produceren, u wilt leven. Homo sapiens heeft het vermogen om oneindige
werkelijkheden te herscheppen en hiervoor is het voldoende dat zijn vrije wil, zijn ‘ik’,
de aandacht focust op de informatie waarop hij verkiest zijn bewustzijn te richten.
Aandacht is een biologisch proces dat de neuronen van de hersenschors (cortex) in
de prefrontale gebieden activeert. De neuronen van de cortex bevinden zich in de
‘stand-by modus’, dat wil zeggen dat ze wachten om geactiveerd te worden om de
informatie die ze verwerken, bewust te manifesteren. De eerste fase van aandacht
begint in het reticulaire activeringssysteem in de hersenstam, waarvan de belangrijkste
functie is alert te blijven om te overleven. Van daaruit stuurt het zenuwimpulsen naar
de intra-thalamische kernen waar in een tweede fase de oriëntatie van de aandacht
wordt verwerkt. Ten slotte bereiken andere impulsen de prefrontale hersenschors
waar in een derde fase de focus en het behoud van aandacht wordt verwerkt. De
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eerste twee zijn onvrijwillig, terwijl de laatste vrijwillig is en uitsluitend afhankelijk is
van de bewuste wil. We zouden metaforisch kunnen zeggen dat bewuste aandacht
een spier is, omdat naarmate deze wordt geoefend, het aantal actieve neuronen, de
zenuwverbindingen, de efficiëntie en snelheid van geleiding van de elektrische impuls
en het niveau van neurotransmitters toenemen.

De prefrontale kwabben integreren de verschillende processen van beide hersenhelften. Het is het uitvoerende hoofdkantoor dat de activiteit van de fonologische lus
en het visuospatiële gebied controleert. Wanneer de prefrontale cortex volledig actief
is, zoals in de zogenaamde meditatietoestand, is hij in staat om de informatie die in
beide hersenhelften tegelijkertijd wordt verwerkt, bewust te worden.

In Brodmann’s corticale gebieden 39 en
40 van het zelfbewuste brein is informatie
van de zintuigen en de proprioceptieve2
gevoeligheid geïntegreerd. Deze informatie is het fundamentele substraat voor
het gebied van Wernicke, dat het begrip van
het gehoorde en gelezen woord verwerkt.
Het gebied van Broca in de motorische
cortex heeft de functie om het gesproken
woord te articuleren. Al deze gebieden
vormen de fonologische lus. Verbale taal
is een zeer gespecialiseerde en complexe
functie. Het vereist uitgebreide gebieden en
neurale verbindingen die homo sapiens in
de loop van de millennia heeft ontwikkeld.
Het zelfbewuste brein verwerkt informatie
digitaal, dat wil zeggen sequentieel en
lineair.
Hierdoor kun je meten en vergelijken en dus
ook oordelen en waarden toekennen. Het
heeft een analytische visie. De informatie
die het verwerkt, wordt geïdentificeerd in
een centrum van bewuste wil, het ‘ik’, dat controleert, kiest en beslist. Elke keer dat het
een naam geeft, wordt automatisch de dualiteit tussen subject en object gecreëerd.
Het zelfbewuste brein is verantwoordelijk voor afgescheidenheid. Een vervoeging in
een bepaalde werkwoordsvorm is voldoende om de gedachte in het verleden of in de
toekomst te projecteren.

De psyche verschijnt als gevolg van neuronale activiteit. Het concept van ‘verschijning’
in de wetenschap verwijst naar wanneer bepaalde energieën worden gestructureerd
en deze structuren vervolgens hun eigen onafhankelijke beweging krijgen. Hier
gebruiken we het woord ‘verschijnen’ als het resultaat van neurale activiteit. De
activiteit van de fonologische lus wordt bepaald door de gewoonte van denken die
de mens heeft verworven en daarom hebben de gedachten heden ten dage een
autonome beweging. Deze verslaving zorgt ervoor dat gedachten constant stromen
en binnendringen in meditatie. Innerlijke stilte veroorzaakt een onaangenaam gevoel
van leegte, wat onmiddellijk het intellectuele proces activeert. De sleutel tot het
behouden van een meditatieve staat is om constant aandacht te schenken aan je
ademhaling, waarvoor een krachtige prefrontale cortex nodig is. Daarom wijzen we er
metaforisch op dat het vasthouden van de focus van bewuste aandacht een spier is
die moet worden geoefend.

Het bewustzijn daarentegen verwerkt informatie op een analoge manier. Het
heeft een holistische visie en leeft alleen in het heden. Het is zich bewust van
lichaamsbewegingen, emoties en empathie; het heeft artistieke, creatieve en
poëtische vaardigheden. Het begrijpt de metaforen en de humoristische betekenis
van een zin. Het verwerkt de beelden die het registreert in het visuospatiële gebied3
en bemiddelt via de verbeelding met het uitvoerend ‘hoofdkantoor’.

2
3
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Proprioceptie: het vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam/
de eigen lichaamsdelen waar te nemen.
Visuospatiële functie: het zien en verwerken van een waarneming in de ruimte (ruimtelijk inzicht).
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Er is geen dualiteit tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Deze ‘realiteit’ waarin de mens leeft,
is slechts een concept dat door het zelfbewuste brein wordt geaccepteerd. De mens
raakte verslaafd aan het denken en kiest er daarom altijd voor om in dualiteit en in de
abstractie van verbale taal te leven. Daarom is het nutteloze tijdverspilling om met het
intellect woorden als geest, bewustzijn, gewaar-zijn, God, enzovoort te begrijpen. Er
bestaat niet zoiets als ‘geweten’. Dit woord is gewoon een ander concept dat door het
denken is gecreëerd. Er bestaan slechts verschillende staten van bewustzijn. Alleen
eenheid is echt, net zoals het een feit is dat we allemaal met elkaar verbonden zijn in
een oneindig en eeuwig veld, de manifestatie van het Absolute. Een verenigd veld dat
Orde, Intelligentie en Liefde is, dat ‘geest’ zou kunnen worden genoemd en waarin
alle wezens zijn opgenomen.
We zijn een zenuwnetwerk met een vrije wil en daarom moeten we ons ervan
bewust zijn dat we verantwoordelijk zijn voor de beslissingen die we nemen. Onze
verantwoordelijkheid is dat onze beslissingen ethische doeleinden hebben, aangezien
we in dit leven zijn om te dienen en samen te werken bij de ontwikkeling van de
schepping.
We zijn eraan gewend geraakt het woord ‘geest’ te lezen, door het gebrek aan
vocabulaire van filosofen die het vaak gelijkstellen aan het woord ‘psyche’. We zijn
een lichaam-geest eenheid die we moeten kennen en begrijpen. We streven naar
spirituele dimensies en we weten niet hoe we ons gedrag moeten beheersen. Het
woord ‘geest’ wordt vaak in verschillende betekenissen gebruikt en dit creëert een
schadelijke verwarring die het begrip van de werkelijke en unieke betekenis verstoort.
Hetzelfde gebeurt met de zich herhalende spirituele uitspraken die het ‘ik’ veroordelen.
In tegenstelling tot wat ze retorisch leren, moeten we een stevig gestructureerd ‘ik’
hebben om onethisch gedrag te kunnen onderscheiden. We moeten weten hoe ons
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brein werkt en het immense creatieve potentieel ervan kennen. Een voorbeeld van
hoe gevaarlijk interpretaties zijn, is te zien in de publicaties van grote denkers: “de
wijzen kiezen niet.” Deze stelregel is waar, maar alleen in een bepaalde context. Het
drama is dat het buiten die context alleen maar ongelukkige verwarring veroorzaakt
waar we alert op moeten zijn. Het uitoefenen van vrije wil daarentegen moedigt
onderscheidingsvermogen aan, zonder welke het risico van lijden onder manipulatie
bestaat.

Krishnamurti’s ‘keuzeloos
gewaarzijn’ en de plaats van
dit begrip in het wereldbeeld
van Annie Besant
en Charles W. Leadbeater
Ingmar de Boer

Zorgen voor de toekomst
De nutteloosheid van woorden zonder inhoud of misbruik in een filosofische
woordenstroom leidt tot de interpretatie van een realiteit die niet overeenkomt met de
feitelijke realiteit en die alleen leidt tot cognitieve dissonantie. Het misbruik van het
gebruik van verbale taal bracht ons ertoe het grootste deel van ons leven geïsoleerd
te leven in de abstractie van gedachten en onze overtuigingen. Het is tijd om een stap
terug te doen, zoals we deden in het paleolithicum en onze soevereiniteit, vrijheid en
zelfbeschikking te verdedigen.
Tot dusver hebben we met succes de capaciteiten van het zelfbewuste brein ontwikkeld
en daardoor buitengewone wetenschappelijke kennis verworven. We moeten nu
‘spieren’ maken in het bewuste brein. Hiervoor moet de aandacht gericht zijn op hun
empathisch vermogen om zo compassie te ontwikkelen. Activeer ook de gebieden van
de prefrontale cortex die alle informatie integreert die de hersenen kunnen verwerken
en word bewust van andere transcendente realiteiten die ons verbinden met de zin
van het leven. Deze houding is een manier om ons potentieel in dienst te stellen van
de vooruitgang van de samenleving.
De cognitieve dissonantie van de huidige samenleving brengt het leven op planeet
aarde in gevaar. De subliminale propaganda4 van de massamedia en de verslechtering
van het onderwijs, het wegvallen van de integriteit van het gezin en interpersoonlijke
relaties vertroebelen de cognitieve capaciteiten van het menselijk brein. Bijgevolg
is sprake van een alarmerende verslechtering van de empathie en als gevolg
daarvan een toename van een onverschillige houding ten opzichte van de huidige
wereldsituatie. We zijn allemaal één met het universum. Afscheiding is slechts een
misvatting en gevaarlijk voor het voortbestaan van de mensheid. We moeten wakker
worden. De toren van Babel is niets anders dan een luchtspiegeling, veroorzaakt door
een droom van onwetendheid. We bevinden ons in de eenentwintigste eeuw en het
is tijd om nee te zeggen tegen de kwaadaardige propagandamanipulaties die slechts
tot onwetenschappelijke speculaties leiden!
Dit artikel wordt speciaal voor Theosofia geschreven.
Vertaald door Maurits Campert

4
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Een subliminale boodschap: een boodschap verborgen in een medium en bedoeld om te worden doorgegeven zonder dat deze bewust wordt opgemerkt.
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Ingmar de Boer woont en werkt op het
Internationaal Theosofisch Centrum.
Hij leidde verschillende theosofische
cursussen. Sinds oktober 2020 is hij
vice-voorzitter van de TVN.
Inleiding
Het begrip keuzeloos gewaarzijn, choiceless awareness, vormt de kern van het
denken van Jiddu Krishnamurti. In het nu volgende artikel wil ik dit begrip graag
verder uitlichten1. De bredere probleemstelling achter dit artikel is: kunnen we
precies dit thema van ‘keuzeloos gewaarzijn’ elders terugvinden in het theosofisch
gedachtegoed? Het wereldbeeld van Annie Besant en Charles Webster Leadbeater
fungeert in het algemeen vaak als het gedachtegoed van de Theosophical Society
(Adyar) (TS), hoewel we ons daarvan soms niet zozeer bewust zijn. Hun ideeën
worden door veel theosofen als referentiekader gebruikt. Verder was hun terminologie gangbaar in de omgeving waar Krishnamurti opgroeide, en een beschouwing
vanuit deze invalshoek kan daardoor wellicht extra interessant zijn.
Een uitgebreide bespreking van het begrip ‘keuzeloos gewaarzijn’ is te vinden in het
artikel van Nilakantha Sri Ram, To Be a Lamp Unto Oneself, vertaald als Een lamp te
zijn voor jezelf: de praktijk van mindfulness2. Dit huidige artikel is te beschouwen als
een vervolg daarop.
Invloed van Besant en Leadbeater
Het theosofische wereldbeeld van Besant en Leadbeater is grotendeels identiek met
dat van Helena Petrovna Blavatsky, maar is op specifieke terreinen verder uitgebouwd.
Zij herformuleren met name de door Blavatsky in De Geheime Leer neergelegde
esoterische filosofie in nieuwe, vaak eenvoudiger termen, waardoor het theosofisch
gedachtegoed voor een groter publiek werd ontsloten.
1

2

Het begrip ‘choiceless awareness’, vinden we in vele verschillende vormen terug in veel van
Krishnamurti’s teachings. In de reeks talks Beyond Myth and Tradition uit 1997 is deel 5 geheel
gewijd aan ‘choiceless awareness’. The Collected Works of J. Krishnamurti deel V (1948-1949)
is getiteld Choiceless Awareness.
Nilakantha Sri Ram, To Be a Lamp Unto Oneself, in The Theosophist, Vol. XCIV blz. 141-14
(december 1972), vertaald als Een lamp te zijn voor jezelf: de praktijk van mindfulness in Theosofia
jaargang 118 nr. 3 (september 2017).
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Dit was ongetwijfeld één van de oorzaken van de sterke groei van de TS onder het
voorzitterschap van Besant. De populariteit van Krishnamurti als ‘wereldleraar’ was
overigens in die tijd een nog belangrijker oorzaak van die groei.
Op zijn beurt is Krishnamurti (Alcyone) stevig geworteld in
het theosofisch gedachtegoed. In het jeugdwerk Aan de
voeten van de Meester geeft hij blijk van een scherp inzicht
in de meest essentiële ideeën. Anderzijds is bekend dat
Besant en Leadbeater hebben willen vermijden hem
tijdens de voorbereiding op zijn latere taak als leraar
te belasten met hun eigen visie op de verschillende
theosofische onderwerpen. Later heeft Krishnamurti zich
geheel ontdaan van het gebruik van theosofische termen
en vermijdt hij ook referenties naar bijvoorbeeld religieuze
geschriften of autoriteiten. Dit stemt overeen met de
integriteit die hij als ‘speaker’ had, en de onmogelijkheid
zich op iets anders dan de actualiteit, de wijsheid van het
hier en nu, te baseren. Het opheffen van de Orde van de
Ster in 1929 is hierin een beslissend moment. Vanaf dat
moment is hij alleen nog trouw verschuldigd aan zijn innerlijke aard, en betreedt hij
definitief ‘het land zonder paden’.
Het zou daarom niet juist zijn als we bij de zoektocht die we ondernemen als
vanzelfsprekend zouden aannemen dat er sprake is van rechtstreekse beïnvloeding
van Besant en Leadbeater op de latere Krishnamurti. Wel is het ongetwijfeld
interessant te zien hoe de twee denkwerelden overeenkomen en in elkaar grijpen.
De evolutie van leven en vorm
We kunnen hier beginnen met een
schets te geven van het BesantLeadbeater wereldbeeld, waarin we
geleidelijk aansluiting zullen vinden bij
het begrippenkader van Krishnamurti3.
Deze schets kan uiteraard ook dienen
als recapitulatie van de belangrijkste
theosofische begrippen in hun onderlinge
samenhang.

3
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Het wereldbeeld van Besant en Leadbeater wordt hier beschreven zonder steeds te verwijzen
naar de relevante werken van deze auteurs. Essentiële vaktermen zijn schuingedrukt weergegeven. Waar andere auteurs ten tonele komen is dat steeds in de tekst aangegeven, met
boekgegevens in een noot. Werken van Besant waarin dit wereldbeeld wordt uiteengezet, zijn,
wat meestal haar hoofdwerk wordt genoemd, “The Ancient Wisdom”, met name in de eerste drie
hoofdstukken: Besant, A., “De oude wijsheid”, Theosofische Uitgeversmaatschappij, Amsterdam,
1905, 3e druk, p. 1-73. Verder is “A Study on Consciousness” een bekend werk waarin het eerste
deel (bestaande uit 12 hoofdstukken) met name gaat over het wereldbeeld in brede zin: Besant, A.,
“Een studie over het bewustzijn”, Theosofische Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, 1905, p. 1-272.
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De rode draad in het Besant-Leadbeater wereldbeeld is een model van de evolutie
van de mens (maar ook van alle andere wezens), waarin de toename van bewustzijn
en het uiteindelijk verwerven van volledig zelfbewustzijn centraal staat. Deze groei
in bewustzijn vindt plaats door het opdoen van ervaringen met de materie op
verschillende gebieden van het universum.
Ervaringen worden opgedaan via organen die daartoe worden gevormd in de materie
van het betreffende gebied. De evoluerende entiteit moet dus in staat zijn de materie
van het gebied te vervormen. In Blavatsky’s werk De Geheime Leer (GL) heeft de
materie zelf als fundamentele eigenschap dat ze plastisch is. Omdat in de GL geen
onderscheid wordt gemaakt tussen levende en dode materie, is elke eenheid die
zich ontwikkelt een levend wezen, een entiteit, waarvan de essentie een monade
is, een geestelijke eenheid. Met behulp van fohat, de instantie die alle vormen van
fysieke interactie (de natuurkundige krachten) in zich verenigt, kan de materie van
vorm veranderen. Fohat staat in dienst van, of wordt uitgezonden door, het ordenende
principe in de kosmos (God, de Logos), en heeft op elk van de gebieden van het
universum afgevaardigden die hun werk doen, elk op hun specifieke niveau van
organisatie.
Hierdoor is het inwonend leven, de entiteit of monade zelf, in staat een bestuurbare
en verder in meer of mindere mate geautomatiseerde vorm te scheppen uit de
materie, een voertuig met daarin organen die in contact staan met het gebied waarop
ontwikkeling zich met name afspeelt, met de mogelijkheid zich op dat gebied voort te
bewegen en materie van het gebied te gebruiken ten dienste van zichzelf, of andere
entiteiten.
Gebruikmakend van de plasticiteit van de materie kan met hulp van ons denkvermogen
(manas) bijvoorbeeld informatie worden opgeslagen. Krishnamurti noemt het
hersenweefsel vaak the brain, het brein, het breinverstand, terwijl hij het denkvermogen
meestal mind noemt. Ons hersenweefsel is een voorbeeld van gespecialiseerde
materie die bijzonder geschikt is geworden om informatie te kunnen vasthouden. De
in de hersenen opgeslagen informatie kan worden ‘herinnerd’, bijvoorbeeld opnieuw
verbeeld voor ons geestesoog. Dit ‘geestesoog’ is een functie van het denkvermogen.
Daardoor kunnen wij (lees: onze monaden) leren, in dit geval door het accumuleren
van representaties van waargenomen feiten. Het leren met behulp van de hersenen
kan worden gezien als een specifieke vorm van het door herhaling automatiseren van
lichamelijke processen.
Groei in bewustzijn
Het verwerven van zelfbewustzijn is een proces waarbij leven (de entiteit) en vorm
(materie) noodzakelijk betrokken zijn. Het zelfbewustzijn van de entiteit is in het proces
van evolutie de resultante, maar ook het einddoel, en het ‘zingevende element’. De
term bewustzijn wordt in dit verband gebruikt om het veranderende aspect aan te
duiden dat groeit door de interactie van het inwonend leven met de omgeving op het
betreffende gebied, via de in de loop van de evolutie ontwikkelde voertuigen met hun
organen.
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Aan het allereerste begin van de cyclus van incarnaties (een manvantara), worden de
entiteiten geconfronteerd met de materie van een (zeer ijl) gebied en hebben ze nog
geen enkel zelfbewustzijn. Ze hebben een sluimerend bewustzijn dat zich gedurende
de cyclus zal gaan ontwikkelen. De fundamentele drieslag van 1. leven, 2. bewustzijn
en 3. vorm kunnen we in de mens zien als de bekende drieslag van 1. geest, 2. ziel
en 3. lichaam. Dit model van de mens wordt overigens vaak toegeschreven aan Plato,
en ook in de Bijbel vinden we het terug, in de brieven van Paulus. De mens als bewust
wezen is zijn ziel (de psyche), die zich bevindt in het spanningsveld tussen geest en
lichaam. In het algemene model van de ziel vinden we dan ook krachten, motieven,
die het inwonend leven en de vorm waarmee het verbonden is, vertegenwoordigen in
het veld van de psyche. Vaak spreken we over instincten als het gaat om de krachten
die het belang van het lichaam vertegenwoordigen in de ziel. Zij vertegenwoordigen
het geautomatiseerde deel van de mens in de ziel. Dit deel van de mens is alleen
veranderbaar door oefening, dat wil zeggen herhaling, oftewel evolutie. Als het gaat
om de krachten die het inwonend leven vertegenwoordigen in de ziel, gebruiken we
daarvoor het woord intuïtie in plaats van het woord instinct. Deze krachten stellen het
inwonend leven in staat de vorm te vervormen en zijn in die zin ‘creatieve’ krachten.
Verder is er blijkbaar in de ziel ook een instantie die dient als aangrijpingspunt voor
deze krachten, en waartegen we ‘ik’ zeggen, bijvoorbeeld als we zeggen ‘ik heb
honger’. Door de bijzondere aard van het bewustzijn kunnen we als mens keuzes
maken, en zijn we niet zonder meer overgeleverd aan de krachten die van ‘boven’ en
‘beneden’ aan ons trekken. Dit ik is daarmee zelf ook een kracht die opereert in het
veld van de ziel. Deze kracht is eveneens onderdeel van het denkvermogen, dat wat
Krishnamurti mind noemt.
Fasen van ontwikkeling
In de evolutie van leven en vorm worden verschillende fasen onderscheiden,
bijvoorbeeld een fase 1. waarin het inwonend leven nog niet of nauwelijks grip heeft
op de vorm waarin hij als het ware gevangen zit, en groeit naar een fase 2. waarin
het inwonend leven zich met de vorm leert verstaan en waarnemingsorganen en
uitdrukkingsmogelijkheden ontwikkelt, en traint tot fase 3. waar de vorm zodanig
onder controle staat van de entiteit dat de ontwikkeling in het teken komt te staan van
de interactie met de buitenwereld.
Deze drie fasen worden in de Bhagavad Gita beschreven als 1. moha, misleiding,
onwetendheid, 2. pravritti, tevoorschijn komen, werkzaamheid, en 3. prakasha, licht,
openbaring, en worden gekoppeld aan de drie kwaliteiten (guna’s) van de materie:
tamas (inertie), rajas (passie) en sattva (evenwicht)4.

Ze worden door Besant gerelateerd aan de drie aspecten van het goddelijke: iccha
(wil), kriya (werkzaamheid) en jnana (wijsheid)5. Verder liggen ze in het verlengde
van de drie uitstortingen van de logos: de derde logos zorgt allereerst voor de
materie waarmee de entiteit kan werken, de tweede logos beheerst het bouwen van
een geschikte vorm, en de eerste logos beheerst het uiteindelijke verkrijgen van
zelfbewustzijn6.
Volgens de tekst van de Bhagavad Gita dienen we echter uiteindelijk de gehechtheid
aan elk van de drie kwaliteiten op te geven7. In vers 14.22 Arjuna zei: Door welke
eigenschappen is hij [de ziener] boven deze drie kwaliteiten (goena’s) uitgestegen,
O Machtige (Krishna)? Welke oefening overstijgt de drie kwaliteiten, en hoe?” De
Heer (Krishna) zei: “Hij haat noch helderheid (prakāśa: sattva), noch vooruitgang
(pravṛtti: rajas), noch misleiding (moha: tamas), O Zoon van Pandu (Arjuna), wanneer
ze (de kwaliteiten) naar buiten zijn getreden, en hij verlangt niet naar ze wanneer ze
zijn teruggetreden8. Deze non-identificatie of disidentificatie, het niet-hechten, is in
de Gita het belangrijkste handelingsvoorschrift waarmee het lijden in de wereld kan
worden opgeheven of overwonnen9.
Zelfbewustzijn
We hebben echter eerder al gezien dat het uiteindelijke doel van de evolutie in het
model van Besant en Leadbeater niet het opheffen van het lijden is, zoals bijvoorbeeld
in de verschillende vormen van boeddhisme, maar het verwerven van zelfbewustzijn.
Als alleen non-identificatie of ongehechtheid het doel van de evolutie was, zou er
wellicht geen evolutie nodig zijn geweest, want dit kan op andere, minder langdurige
manieren worden bereikt. Op één of andere wijze speelt identificatie echter een
belangrijke rol in het bewustworden zelf. Als de entiteit ‘wordt verbonden met een
vorm’, zoals hierboven is gezegd, is er wellicht in het begin nog weinig sprake
van gehechtheid, maar gaandeweg het proces van evolutie, als er organen van
waarneming en handeling worden gevormd en het voertuig gaat dienen als instrument
van het inwonend leven, wordt de essentie van bewustwording het hechten aan
en onthechten van, de vorm. In de eerste plaats gaat het dan om hechten aan en
onthechten van het voertuig op het gebied waar de ontwikkeling op gefocust is, maar
in tweede instantie ook om personen en (andere) objecten in de buitenwereld.
5

6
7

4
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Bijvoorbeeld: Radhakrishnan, S., “The Bhagavadgita”, George Allen & Unwin, London, 1948, p. 322:
‘The soul evolves through these three stages; it rises from dull inertia and subjection to ignorance
[tamas], through the struggle for material enjoyments [rajas] to the pursuit of knowledge and happiness.
[sattva] [...] The good man (sāttvika) should become a saint (triguṇāttīa). Until we reach that stage, we
are only in the making; our evolution is incomplete.’
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Over de analogie van de drie guṇa’s met iccha (wil), kriya (werkzaamheid) en jnana (wijsheid):
Das, B., The Science of Peace, Theosophical Publishing House, Adyar (Madras), 1921, 2e druk,
p. 188-189, en Besant, A., An Introduction to the Science of Peace, The Theosophist Office, Adyar,
1912, p. 64.
De drie ‘uitstortingen’ (Engels: outpourings) worden onder andere beschreven in:
Leadbeater, C.W., De Mens, zichtbaar en onzichtbaar, TVN, Amsterdam, 2009, 2e druk, p. 37-40 en
p. 55-61
Besant, A. en Das, B., The Bhagavad-Gita, Theosophical Publishing House, Adyar (Madras),
1926, 2e druk (De eerste druk is van 1905.) , p. 242-246 (verzen 14.19-27)
De vertaling is voor rekening van de auteur, en de nummering is door hem toegevoegd.
De ‘Yoga van de non-identificatie met de drie kwaliteiten’ wordt genoemd ‘guṇatrayavibhāgayoga’, waar vibhāga staat voor het Engelse begrip ‘separation’, wat in context kan worden
opgevat als non-identificatie, zoals bijvoorbeeld Mw. Keus doet in haar Nederlandse vertaling:
Keus, C., “Bhagavad Gita”, Ankh-Hermes, Deventer, 1976, 3e druk.
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Hoe ervaart de entiteit nu wat het filosofische object in diepste zin voor hem betekent?
Dat realiseert hij alleen door zich met het object te identificeren en dan weer los te
laten, of soms los te moeten laten. In laatste instantie verwerft de entiteit die mate
van inzicht waardoor hij volledig kan begrijpen wat de functie is van de objecten en
krachten in het universum, en kan hij ook zijn eigen positie in het universum volledig
overzien. Hij is zich dan volledig bewust van zijn goddelijke oorsprong. Hij is wat
betreft zijn bewustzijn aan God gelijk of, met een ander woord, Zelf-bewust.
Onthechting
Daarmee is identificatie één van de belangrijkste functies in het Besant-Leadbeater
universum. Een entiteit kan zich aanvankelijk nog niet bewust zijn los van de dingen
die hij buiten zich waarneemt, en verliest zich daarom in eerste instantie in het object.
Hij denkt tijdelijk dat hij zelf het object is, uiteraard met de nodige gevolgen. Ervaring
opdoen betekent dan een soort elementaire vergelijkingsoperatie ondergaan, met
als resultante de realisering ‘ik ben niet het andere’. Dit principe is neergelegd in
één van de ‘grote uitspraken’ in het hindoeïsme, aham etat na, ik ben dat niet10. De
onthechting die uitgedrukt wordt in deze mantra leidt tot een toestand die identiek is
met Krishnamurti’s keuzeloos gewaarzijn.
De constante factor in het proces van onthechting is het subject zelf, het ik dat zichzelf
losmaakt, of dat uiteindelijk los is, van de verschillende objecten van waarneming
die zich aan hem presenteren. Krishnamurti noemt deze instantie echter niet het
‘ik’. Hij reserveert dat begrip voor het complex van gegevens opgeslagen in ons
hersenweefsel dat we zien als de verzameling betrekkelijk onveranderlijke attributen
van onszelf. ‘Ego’ is een ander woord dat hij hiervoor vaak gebruikt.
De ‘geheel nieuwe’ ervaring

Er zijn meerdere momenten waarop
Krishnamurti zijn publiek vraagt: Kun je
kijken naar een boom alsof het de eerste
keer is? Bij één van die gelegenheden
zegt hij het volgende:
Kan het denkvermogen zich bewust
zijn van zijn conditionering, kan het
ernaar kijken zonder enige vervorming,
zonder vooringenomenheid? Dat is het
probleem. Is het mogelijk naar iets te
kijken, een boom, een wolk, een bloem,
een kind, het gezicht van een vrouw of
man, alsof je er voor de eerste keer naar
kijkt? Dat is werkelijk het kernpunt [van]
werkelijke vrijheid van kijken. En vrijheid
betekent vrij zijn van de gehele diepte
van het verleden.

10 Over het logion ‘Aham etat na’: Das, B., The Science of Peace, p. 102-113, en Besant, A.,
An Introduction to the Science of Peace, p. 74-78.
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Het verleden is de cultuur waarin we zij opgegroeid, de sociale, economische
invloeden, de bijzondere neigingen van elk van ons, de impulsen, de religieuze
dogma’s, opvattingen, dat is allemaal het verleden; met dat verleden proberen we
naar onszelf te kijken, maar dat verleden zijn wij zelf11.
In het artikel To Be a Lamp Unto Oneself van Sri Ram12 dat handelt over mindfulness, of ‘juiste aandacht’, wordt dit begrip op drie verschillende manieren aangeduid.
De toestand van mindfulness wordt vergeleken met de toestand:
1. voorafgaand aan de eerste ervaring met het voorwerp van waarneming: als we
iets voor het eerst waarnemen hebben we nog geen herinnering aan eerdere
ervaringen die de helderheid van onze blik zouden kunnen belemmeren,
2. voorafgaand aan elke ervaring in deze incarnatie: als een kind geboren wordt
heeft hij in dit leven nog niets meegemaakt dat de helderheid van zijn blik zou
kunnen belemmeren, en
3. voorafgaand aan elke ervaring in alle incarnaties: op het moment van allereerste
incarnatie van de entiteit heeft deze nog geen ervaring opgedaan die de helderheid
van zijn waarneming negatief zou kunnen beïnvloeden.
Wanneer het mogelijk is een voorwerp te zien alsof je het voor het eerst ziet, blijft
de mogelijkheid bestaan dat we bij het volgende voorwerp dat we tegenkomen toch
niet geheel vrij kunnen zijn. Het kan blijken dat er nog herinneringen zijn die tussen
dit voorwerp en de waarnemer in kunnen staan. Als dat probleem helemaal opgelost
zou zijn, en we in staat zouden zijn als een pasgeborene naar de wereld te kijken,
zou er onvrijheid kunnen blijven bestaan die voortkomt uit ‘herinneringen’ uit vorige
levens. De grootst mogelijke vrijheid zou dan betekenen, dat we waarnemen vanuit
het perspectief van het hoger zelf, of atman. In grote trekken zien we in het artikel van
Sri Ram een beschrijving van een proces dat we zouden kunnen beschrijven als het
steeds verder ‘terugtreden van het ik’.
Het terugtreden van het ik
Het filosofische subject is, zoals het woord al aankondigt, een subjectieve
waarnemer, en is daarom niet die heldere waarnemer die in staat is waar te nemen
zonder tussenvoeging van ‘subjectieve elementen’. We kunnen daarbij denken aan
Patañjali’s definitie van yoga in vers I.2 van de Yoga Sutra’s, vrij vertaald: yoga is het
verdwijnen van de wijzigingen die het denkvermogen ondergaat door de invloed van
de waarnemer zelf in het proces van waarneming. Tijdelijk kan het subject helemaal
helder zijn, tot het zich in nieuwe omstandigheden weer verliest in de waarneming, en
zich opnieuw identificeert met het object.
11 J. Krishnamurti, Talks and Dialogues Saanen 1968, 4th Public Talk, 14th July 1968: Can the
mind be aware of its conditioning, can it look at it without any distortion, without any bias? That is the
problem. Is it possible to look at anything, the tree, the cloud, the flower, the child, the face of a woman
or a man, as though you are looking at it for the first time? That is really the central issue real freedom
to look. And freedom is to be free of the whole depth of the past. The past is the culture in which we
have been brought up, the social, economic influences, the peculiar tendencies of each one of us,
the impulses, the religious dogmas, beliefs, all of that is the past; and with that past we try to look at
ourselves, yet we ourselves are that past.
12 Zie noot 2.
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De toestand van mindfulness is daarom niet dezelfde als die van een ‘zelfgerealiseerd’
mens. Steeds dienen zich nieuwe objecten aan waarmee opnieuw het ‘ik ben dat
niet’ bevestigd wordt. Die objecten bevinden zich aanvankelijk op het fysiek gebied,
maar ook op andere gebieden krijgt het ik weer nieuwe ervaringen, zodat hij in elke
situatie kan zeggen, ‘ik ben mijn lichamelijke ervaringen niet’, ‘ik ben mijn gevoelens
niet’, ‘ik ben mijn gedachten niet’, etc., en met elk van deze stappen groeit de
mens in zelfbewustzijn. Het steeds opnieuw terugtreden van het ik leidt hem naar
een toestand waarbij hij één wordt met het allerhoogste. Deze toestand is de enige
toestand waarin het ik een geheel onvervormd beeld heeft van de wereld, en geheel
onthecht is van alle objecten. Het ik in deze toestand wordt door de theosoof en filosoof
J.J. Poortman het ‘kennistheoretische subject’ genoemd, omdat het ik dan in de enige
toestand is waarin werkelijk objectieve kennis mogelijk is, zonder enige invloed van
het subjectieve. In theosofische termen is deze instantie de atman, het hoger zelf13.

Hij [de monnik] overpeinst de oorzaken van het tot stand komen van mentale
voorwerpen, of de oorzaken van het oplossen van mentale voorwerpen, of de
oorzaken van het tot stand komen en weer oplossen van mentale voorwerpen. Of zijn
mindfulness komt tot stand met de gedachte ‘mentale voorwerpen bestaan’, alleen
voorzover dit nodig is voor kennis en mindfulness, en hij leeft ongehecht, en hecht
zich aan niets in de wereld15.
Dit artikel werd speciaal voor Theosofia geschreven.

Samenvattend
Gezien in het kader van het theosofische wereldbeeld is keuzeloos gewaarzijn een
oplossing voor een universeel probleem, namelijk dat van de entiteit die zich in een
bepaalde fase van evolutie weer losmaakt van de gehechtheid aan de materie die hij
eerder heeft ontwikkeld. In de twee voorafgaande evolutiefasen is de entiteit sterk
verbonden geraakt met de materie. De automatisering van processen is van groot
belang geweest in de ontwikkeling van zijn voertuigen in de evolutie van leven en
vorm. De erfenis van deze ontwikkelingsfase speelt hem echter parten, nu het accent
komt te liggen op de groei van het bewustzijn.
Het begrip ‘keuzeloos gewaarzijn’ geeft een toestand aan die voorkomt in belangrijke
geschriften van hindoeïsme en boeddhisme, al voor het begin van de westerse
jaartelling. In die religies is deze toestand ingebed in een proces dat leidt naar bevrijding
van de mens, zoals ook bij Krishnamurti. Dat proces en de levensbeschouwing die
daarbij hoort is ouder dan deze twee religies zelf, vertelt ons de wetenschap op dit
gebied. Vanuit een theosofisch gezichtspunt is een dergelijke levensbeschouwing
echter niet specifiek voor een bepaalde tijd en plaats, maar heeft een universeel
karakter. Op dit terrein - dat van de universele eeuwige wijsheid die niet anders kan
zijn dan authentiek - beweegt zich ook het denken van Krishnamurti.
Ten slotte: één van de meeste bekende boeddhistische soetra’s over mindfulness is de
Satipatthanasutta, de soetra (sutta) van het ontwikkelen (patthana) van mindfulness
(sati) of ‘juiste aandacht’14. De meest fundamentele passage over mindfulness laat
zien dat deze ‘juiste aandacht’ de geestelijke houding van non-identificatie is, de
‘beoefening’ van de toestand van keuzeloos gewaarzijn:

13 Poortman, J.J., Tweeërlei Subjectiviteit, Tjeenk Willink, Haarlem, 1929
14 De Sati-paṭṭhā-na-sutta is te vinden in de Majjhima Nikāya (de ‘middellange uiteenzettingen’),
MN 10 in de Sutta Piṭaka in de Pāli Text Society editie van de Tipiṭaka.
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15 Dit fragment is ontleend aan afdeling 4.1 van de Sati-paṭṭhā-na-sutta: naar de Engelse vertaling
van Nyanasatta Thera: [...] He lives contemplating origination factors in mental objects, or he lives
contemplating dissolution factors in mental objects, or he lives contemplating origination-and-dissolution
factors in mental objects. Or his mindfulness is established with the thought, “Mental objects exist,” to
the extent necessary just for knowledge and mindfulness, and he lives detached, and clings to nothing
in the world.’
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Over geen weerstand bieden
Sri Ram
Sri Ram was International President
van de TS van 1953 tot 1973.
Onderstaande lezing gaf hij op
12 januari 1970 in Adyar.

De dichter Shelley schreef de beroemde woorden, Het Ene blijft, het vele verandert
en gaat ten einde, wat op verschillende manieren kan worden uitgelegd. Meestal
ligt de schoonheid van een poëtische uitspraak in het uitdrukken van meer dan één
betekenis.
Dat wat altijd Eén is, ondeelbaar en onveranderlijk, kan niet ophouden te bestaan.
Het Ene is de bron waaruit het vele voortkomt, de substantie waaruit het vele wordt
gevormd.
Volgens de occulte leer is deze substantie materie in zijn oorspronkelijk aspect. Als
zodanig kunnen we het ether noemen. Hier en daar maakt HPB onderscheid tussen
aether en ākāśa, maar elders spreekt ze erover alsof zij hetzelfde zijn. De hypothese
van ether als een zee waarin alle dingen zich bewegen werd in de negentiende eeuw
door de wetenschap gekoesterd. Later kwamen de theorieën van Einstein ervoor in
de plaats, de hedendaagse wetenschap heeft hiermee een tussenstof als ether niet
meer nodig.
De aether of wortelstof van HPB heeft geheimzinnige eigenschappen die afwijken van
gewone materie. Het lijkt meer op bewustzijn in zijn fundamentele aspect. Gewone
materie biedt altijd enige weerstand. Ons eigen denkvermogen biedt weerstand aan
vele dingen: het staat open voor en trekt zelfs bepaalde ideeën aan, maar stoot
andere af, afhankelijk van ons bewustzijnsniveau.
Er kan echter ook een soort bewustzijn bestaan dat helemaal geen weerstand biedt,
zodat alle trillingen van welke golflengte dan ook er doorheen kunnen gaan. Het
bewustzijn kan er kennis van nemen, maar verandert er niet door; het blijft ongewijzigd
te midden van veranderingen. Dat soort bewustzijn is diep in ons verborgen, het is in
aanleg aanwezig.
Deze toestand zonder weerstand te bieden wordt door Krishnamurti gevoeligheid,
kwetsbaarheid genoemd. Het maakt de leer van Lao-Tze over het bieden van geen
weerstand begrijpelijk als een realiteit die in de praktijk zijn waarde heeft. Het is een
innerlijke toestand van volstrekte bescheidenheid, nederigheid.
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Dit ontbreken van weerstand wil echter niet zeggen dat men niet in staat is tot
handelen. Het betekent dat elke soort trilling het bewustzijn kan doordringen en er
door herkend wordt. Het woord ‘bewust-zijn ’wil zeggen zich bewust zijn van wat
plaats vindt. Als er een trilling door heen gaat, wordt de essentie van de trilling
herkend, niet in wiskundige termen als golflengtes, frequenties enzovoort, maar als
een trilling die overeenkomt met een verandering in de kwaliteit van bewustzijn en van
wat wordt ervaren. Als een lichte deining het oppervlak van een meer beroert, blijft
het meer onberoerd. Op dezelfde manier kan men alles weten, alles registreren, maar
tegelijkertijd geheel onaangedaan blijven.
Deze toestand van in het geheel geen weerstand bieden, of niet-egoïstisch zijn, maakt
het mogelijk om met heel ons wezen, ons Zelf, te handelen. Meestal handelen we niet
met geheel ons wezen, maar slechts met een deel, bijvoorbeeld met ons denken. Al
het handelen dat wortelt in het ‘afgescheiden ik’ kan slechts gedeeltelijk zijn. Alleen al
het woord ‘ik’ brengt een zeker voorbehoud met zich mee, een op een afstand blijven,
voor de eigen zaak opkomen. Het bewustzijn wordt verdeeld; een deel, het ‘ik’, eist
voor zichzelf een plaats op, terwijl uit het andere deel handeling voortvloeit. Het ‘ik’
probeert veiligheid te handhaven, heeft diverse plannen en doelen met betrekking
tot de toekomst en handelt daar naar. Zo is er een splitsing tussen het Zelf en de
handeling die wordt uitgevoerd.
Zoals we wellicht uit eigen ervaring weten, kan er ook een totale, volkomen handeling
zijn die met volledige aandacht wordt uitgevoerd. Dit bedoelen spirituele leraren
met éénpuntsgerichtheid. Dat betekent dat het geheel van iemands belangstelling,
genegenheid, aandacht op het voorwerp is gericht. Alleen die toestand van in het
geheel geen weerstand bieden, van niet-egoïstisch zijn, maakt het mogelijk om met
heel ons wezen te handelen. Het is een noodzakelijke vereiste voor het betreden van
het Pad en betekent een transformatie in het individu.
Eénpuntsgerichtheid betekent ook dat al onze energie gericht moeten worden op dit
streven en niet verspreid in verschillende richtingen. We moeten niet voortdurend
aarzelen of ons bewegen tussen doeleinden die met elkaar in strijd zijn. Maar voordat
men eenpuntig kan zijn, moet er een zekere eenwording van iemands aard zijn.
De gemoedsgesteldheid van belangrijke spirituele leraren staat open voor iedere
invloed, verwelkomt en begrijpt deze, maar wordt er niet door ontsteld of verstoord.
Zij hebben de begrenzingen van de wereld waarin we leven overstegen. Als een
elektrische stroom geen weerstand ondervindt, brengt hij noch hitte noch licht voort,
maar neemt gewoon zijn beloop. Zo kan een trilling door het bewustzijn gaan en
erdoor gekend worden.
Als de aard gevoelig is in de betekenis waarin Krishnamurti dat woord gebruikt, dan is
deze eveneens ongevoelig, want hij verandert niet. Hij lijkt op de ether uit het verleden
die openstond voor trillingen en deze overbracht, maar zelf onveranderd bleef. Het
is opmerkelijk dat dit denkbeeld van aether in de occulte filosofie in zeker opzicht
overeenkomt met bewustzijn dat dezelfde eigenschappen heeft.
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Het doorzien van het verband tussen wel/geen weerstand bieden en het afgescheiden
ik is heel bruikbaar in de praktijk. Wanneer we ons beledigd, boos of zelfs geïrriteerd
voelen, heeft ieder van ons zich wel eens afgevraagd waarom die gevoelstoestand
ontstaat. Het betekent dat er een weerstand, een zelf beschermende impuls of houding
is waarin een deuk is gemaakt en we vinden dit niet prettig. Wat in onze aard echt
weerstand biedt is het ik, het ego, maar in een toestand van volslagen nederigheid
wordt aan niets weerstand geboden, maar dat wil niet zeggen iets aanvaarden of zich
hieraan overgeven.
C.W. Leadbeater zei dat een occultist in staat moet zijn om zich niet te ergeren. Hij
sprak niet van geen weerstand bieden, maar de manier van uitdrukken doet er niet
toe. Ik denk dat hij een voorbeeld was van deze houding. Ofschoon verscheidene
mensen dingen over hem gezegd hebben die helemaal niet aardig waren, zou hij zelfs
in de beslotenheid van zijn kamer alleen maar glimlachen en men kreeg de indruk
dat wat andere mensen over hem zeiden, hem niets kon schelen. Ik weet dat hij
geïrriteerd kon schijnen, maar ik zag hem nooit ernstig ontstemd door zelfs de meest
denigrerende opmerkingen of verhalen die over hem de ronde deden.

handeling met zich meebrengt? Een kanaal biedt geen weerstand en is er om de
stroom te laten vloeien. Als we kanalen zijn, in de werkelijke betekenis van het woord,
dan kunnen we ons op niets laten voorstaan. Kanaal zijn betekent geen weerstand
bieden, zodat het leven geheel ongehinderd kan stromen, in al zijn zuiverheid, met
zijn heelmakende kwaliteit.
Wanneer er geen ik is en er geen weerstand wordt geboden, dan kan iets niet ‘mijn
handeling’ of ‘jouw handeling’ worden genoemd, behalve in theorie; het is alleen maar
handeling, de handeling van een natuur, een aard die niemand kan bezitten, maar
waarvoor men een kanaal kan zijn. Het kan de Goddelijke Natuur worden genoemd.
Uit: The Theosophist, juli 2003
Vertaling: Ton van Beek
Bewerkt door Marianne Plokker

Het ik lijkt een materiële structuur die afgebroken kan worden. In het proces dat
hersenspoeling genoemd wordt, probeert de hersenspoeler deze structuur van
iemands gedachtepatroon, samengesteld uit ideologieën en zelfrespect, te vernietigen.
Het slachtoffer wordt behandeld alsof hij geen naam, geen verleden, geen land, niets
van dit alles heeft, hij is niet meer dan een nummer. Eenmaal in de macht van de
hersenspoeler is een persoon niet meer in staat om te denken, hij herhaalt slechts
wat de ander zegt. Ideeën over moraal, rechtvaardigheid, sociale orde, over relaties
tussen mensen enzovoort, verdwijnen volledig. Maar het is opvallend dat sommige
hersenspoelers niet in hun opzet slagen. Er zijn opmerkelijke gevallen van slachtoffers
die als een ander mens tevoorschijn komen, niet verbitterd en vol wrok, maar met een
gevoel van één te zijn met hun medemens. Men wordt verrast door de boeken die
door deze mensen geschreven zijn.
Hoezeer uiterlijkheden verschillen en de ene persoon van de ander kan worden
onderscheiden, er bestaat een bepaalde aard, de menselijke natuur (ik weet niet welk
ander woord hiervoor gebruikt kan worden), die voor iedereen fundamenteel is. We
zij allemaal individuen die verschillend gevormd zijn, ieder met een eigen verleden,
geconditioneerd door de bijzondere ervaringen. Dat is de bovenstructuur, maar de
basis is dezelfde: in de grond van de zaak is men een menselijk wezen, in staat
vreugde en genegenheid te beleven, lief te hebben, sympathie te koesteren, te lijden
enzovoort.
Wanneer er absoluut geen weerstand wordt geboden, wanneer er een toestand van
niet-egoïstische onbaatzuchtigheid, bescheidenheid en nederigheid is, dan is het
alsof deze basisnatuur, die het hart genoemd kan worden, op een altaar wordt gelegd.
Hij behoort niet langer aan de persoon toe, maar aan het altaar en in die toestand kan
het leven onbelemmerd stromen, wat neerkomt op een zekere hartstocht, bezieling.
Occultisme is een wetenschap van tegenstrijdigheden genoemd. Hoe kan een aard
die zo volledig weerstandsloos is, toch vervuld zijn van de levensstroom die continu
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TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd
Op 14 mei 2021 is de heer Jan Burghoorn uit Chiang Mai, Thailand, overgegaan.
Hij was 82 jaar en lid sinds 1994.
Op 15 mei 2021 is mevrouw M. Boere-van Vuure uit Barneveld (voorheen Naarden),
overgegaan. Zij was 100 jaar en lid sinds 1969.
Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.
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Interview

Interview met Centrum Nijmegen

Toekomstmuziek

Wat een genoegen om weer eens een goed gesprek met gelijkgestemden
te hebben. In deze tijd waarin waarheden en onwaarheden steeds lastiger
te onderscheiden zijn, is het een verademing met het bestuur van Centrum
Nijmegen te mogen spreken. Voorzitter Els Sengers, secretaris Annette
Leenders en penningmeester Willy Lammers verwoorden uitstekend de
uitdagingen waarvoor wij als TVN-leden staan.

Zoals iedereen, kijkt ook Centrum Nijmegen uit naar de tijd dat covid-19 ons
leven niet meer bepaalt. Er wordt uitstekend gewerkt via zoom, maar persoonlijke
contacten zijn op den duur onmisbaar.
Ook het werven van nieuwe leden is lastig als men elkaar alleen via zoom kan
spreken. Dit aspect herken ik, want ook in Zeeland willen we graag weer nieuwe
geïnteresseerden uitnodigen. Via zoom is dat erg lastig.

Het Centrum, dat inmiddels zeven jaar bestaat, ziet het als uitgangspunt
om met elkaar in vrijheid spiritualiteit te onderzoeken. Dat betekent, eerlijk
naar jezelf kijken en een groeiproces van binnenuit laten ontstaan. Naast
studie van theosofische literatuur wordt dan ook ruim aandacht gegeven
aan persoonlijke wensen die in de groepen leven. Het aanbod anticipeert
zoveel mogelijk op de processen die in een groep plaatsvinden. Willy
vertelt hoe zij zeven jaar geleden met een introductiecursus theosofie is
gestart. Al snel heeft zich een hechte groep ontwikkeld, die een breed
vlak van filosofische leerstellingen en de praktische toepassing daarvan
in het dagelijks leven bestudeert.

Centrum Nijmegen heeft geen eigen gebouw, dus moet ruimte worden gehuurd.
Ook om die reden is het evident dat de groepsgrootte van belang is.
Wie de laatste TVN Nieuwsbief heeft gelezen, weet dat Centrum Nijmegen niet
stilzit en zijn (aspirant) leden ook in deze tijd veel te bieden heeft.
De meer algemene vraag hoe we als TVN meer jonge geïnteresseerden kunnen
aantrekken, is natuurlijk niet nieuw voor dit bestuur. Men is eensgezind van mening
dat digitale communicatie noodzakelijk is en dat we als TVN daarin nog wat
verbeterstappen kunnen zetten. Natuurlijk vraag ik naar de rol die Theosofia kan
spelen bij het vasthouden en werven van leden.
Blijft een papieren blad nuttig/noodzakelijk? En zo ja, is het niveau van het huidige
blad daarvoor geschikt? Hierover verschillen de meningen. Ik merk dat interessante
visies leven, maar nog niet helemaal gerijpt zijn. Als redactie van Theosofia blijven
we alert en houden we ons van harte aanbevolen voor adviezen.

Beperkte leerstof of diversiteit
Een interessante vraag, die waarschijnlijk bij alle loges en centra speelt, komt ter
sprake: beperken we ons tot de theosofische basis (kortgezegd HPB, Geheime
Leer en de uitleg daarvan) of verbreden we ons blikveld? Voor Centrum Nijmegen
is het duidelijk dat de moderne mens, die dagelijks blootstaat aan een eindeloze
stroom informatie, anders moet worden benaderd dan de mens aan het eind van
de negentiende eeuw. Vooral dogma’s en al te stringente leerstellingen moeten
worden vermeden om de mensen niet af te schrikken. Eeuwenoude leringen
verliezen hun waarde nooit en blijven in de kern actueel, maar de presentatie
moet wel degelijk worden aangepast aan de huidige tijd. Het bestuur kijkt dan ook
graag naar modernere theosofische schrijvers als John Algeo, Shirley Nicholson en
Vic Hao Chin. Ook de boeken van Krishnamurti worden niet buitengesloten.
Diversiteit wordt dus bewust niet uit de weg gegaan. Om die reden wordt liever
gesproken over ‘theosofie’ dan over ‘de theosofie’. Theosofie omvat immers een
heel breed terrein aan spirituele zaken. Centrum Nijmegen mag zich verheugen in
een aantal leden met uiteenlopende bagage. Zo is het mogelijk onderwerpen als
Tarot, Kabbalah en de tetraktys van Pythagoras door sprekers uit eigen geledingen
te laten behandelen. Ik denk dat menige theosofische groep hier jaloers op is!

Tot slot, dank ik het bestuur van Centrum Nijmegen hartelijk voor dit boeiende
interview. Het is goed te zien hoe de mensen in het land allemaal op hun eigen
manier aan verspreiding van theosofie werken.
Saskia Campert

Eén van de leden van Centrum Nijmegen vertaalde onlangs het boekje Introduction
to ‘occult chemistry’ oftewel Inleiding tot ‘occulte chemie’ van Srinivasan (een Adyaruitgave).
Wie belangstelling heeft in deze bijzondere tekst kan contact opnemen via de mail
(nijmegen@theosofie.nl).
Foto’s: De Vuurvlieg, 2e Oude Heselaan, Nijmegen. Als de Corona beperkingen
opgeheven zijn hoopt de afdeling daar weer samen te komen.
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Adressen Theosofische Vereniging

The Theosophical Society (Adyar)

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek
Amersfoort (l,b):
Amsterdam (l,b):
Apeldoorn (c):
Arnhem (l,b):

Assen (c):
Den Haag (l,b):
Groningen (l,b):
Haarlem (c):
Leeuwarden (c,b):
Naarden (l,b):
Nijmegen (c):
Roermond (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
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com
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
Ingmar de Boer - E-mail: naarden@theosofie.nl - 035 694 01 80
Website: naarden.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Contact: Martein van de Goor - E-mail: theosofieroermond@gmail.com
06 2317 3188 - Website: theosofieroermond.nl
Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl - 078 6130 003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofie.nl
Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofie.nl - 0113 854243
Website: zeeland.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl - 06 4146 9767

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be
Bijeenkomsten:
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be - Website: theosofiegent.be
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Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur
Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter)
06 3374 0008
Ingmar de Boer (vicevoorzitter)
Carrie Verhoeven (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Richard van den Boomen (lid)
Lidmaatschap
Contributie € 74,(incl. Theosofia)
gezinsleden € 37,(zonder Theosofia)
Aanmeldingsformulieren
zijn bij het secretariaat
verkrijgbaar of via de
website.
Betalingen
t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:
NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A
Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121
E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org
België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997
E-mail:
president@ts-belgium.be

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

Foto: Screenshot 8 mei Witte Lotus Dag.
Zoom-bijeenkomst georganiseerd door Adamant Lodge in Rusland. Een zestigtal deelnemers uit de
hele wereld herdacht de sterfdag van HPB. Barbara Hebert was aanwezig via een video-speech.

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:
Het dienen van de mensheid
door het ontwikkelen en verwerkelijken
van een zich steeds verdiepend inzicht
in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid
en spirituele zelf-transformatie.
De doeleinden:
Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
Scan de QR code hiernaast
of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2021/juni/
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