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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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VAN DE REDACTIE

We laten een veelbewogen zomer achter ons. Nieuwe virusmutaties,
onzekerheid over vaccinaties, reisbeperkingen, aanhoudende protesten door verschillende groeperingen, stijgend geweld en ernstige
overstromingen vroegen onze aandacht. Wie echter de tijd nam rustig
om zich heen te kijken zag dat de natuur haar eigen gang ging. Bomen,
struiken en bloemen kleurden onze omgeving en zorgden voor zingende
vogels, fladderende vlinders, zoemende bijen en ander zomers leven. In
steeds meer gemeenten zien we een tendens om langs de wegen het
kort gemaaide grasveld te vervangen door bloeiende bloemenweides. Zo
wordt de snelweg een lust voor het oog!

Een nieuwe start op veel terreinen
September is de maand, waarin het studie- en lezingencircuit weer van
start gaat. De meeste loges en centra hebben hun programma voor het
vierde kwartaal gereed, met als gevolg dat deze Theosofia u weer een
Activiteitenkalender kan bieden.
Ook het ITC opent dit najaar weer zijn deuren voor grotere groepen. Zo
vindt op 24, 25 en 26 september het TVN Kennismakingsweekend voor
nieuwe leden en belangstellenden plaats. Op 31 oktober en 11 december worden
twee Najaarsdagen georganiseerd, als vervolg op de in 2019 gestarte serie ‘Latente
Vermogens in de mens’. Deze serie, die zich richt op de derde doelstelling van de
Theosophical Society (zie achterkaft van dit blad) werd in 2020 onderbroken als
gevolg van de corona-maatregelen. Gelukkig wordt de serie nu vervolgd, want juist in
deze tijd blijkt onder wetenschappers en spirituele zoekers groeiende belangstelling
voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van
het bestaan. Verdere informatie over de Najaarsdagen vindt u elders in dit nummer
en op onze website www.theosofie.nl/2021/najaarsdagen
Ook Tim Boyd maakt na zijn recente herverkiezing een nieuwe start met zijn tweede
termijn van zeven jaar. Hij doet dit niet lichtvaardig. In dit nummer vindt u een
overpeinzing van hem over leiderschap en hiërarchie.
Binnen Nederland vinden we in Limburg een nieuwe start: Joan Slagers opende
onlangs TVN Centrum Roermond. Dat is positief nieuws. Wat is haar achtergrond
en wat zijn haar plannen? U leest er meer over in dit nummer.
Tot slot
Nu wij de afgelopen periode meer dan ooit zijn geconfronteerd met (de problemen
in) de gezondheidszorg, is het boeiend een blik te werpen op het werk en de
levensvisie van Florence Nightingale. Het artikel van Janet Macrae in dit nummer
toont de oplettende lezer dat de visie van Florence, gebaseerd op haar christelijk
geloof, nauw aansluit bij theosofische visies. Een verrassende constatering.
U begrijpt dat alle aangekondigde evenementen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen
rond corona. Gelukkig zijn de meesten van ons bedreven ‘zoomers’ geworden, dus
die uitweg staat altijd open.
Heeft u een suggestie of kopij voor Theosofia?
Aarzel niet en meld het ons: theosofia@theosofie.nl
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De Theosophical Society,
hiërarchie en persoonlijkheid
Tim Boyd
Tim Boyd is de International President
van de Theosophical Society (Adyar).
Dit artikel verscheen in The Theosophist, vol.
142, nr. 9, juni 2021 onder de titel:
The Theosophical Society,
Hierarchy and Personality.

In theosofische kringen hebben we veel respect voor cycli, en ook voor het getal
‘zeven’. Vanuit deze combinatie van gedachten werd in de vroege geschiedenis van de
Theosophical Society (TS) besloten dat de verkiezing van de International President
om de zeven jaar te houden. Dit zorgde de afgelopen jaren voor wat problemen toen
in de Indiase deelstaat Tamil Nadu, waar de TS is geregistreerd, werd vastgesteld dat
de ambtstermijn van zeven jaar in strijd was met de Tamil Nadu Societies Registration
Act, die drie jaar als limiet aangeeft. Zoals bij een aantal specifieke TS-regels, werd de
kwestie opgelost doordat de regering van Tamil Nadu voor de TS een uitzondering op
deze regel maakte. De overweging van de regering was een combinatie van factoren:
(1) de TS is een internationale organisatie, waardoor driejaarlijkse verkiezingen slecht
uitvoerbaar zijn, (2) de TS en haar regels bestonden al vóór de Tamil Nadu-wet en de
staat Tamil Nadu zelf en (3) de hoge achting die men voor de TS heeft vanwege haar
rol bij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van India.
In 2014, na het overlijden van Radha Burnier, de langst dienende president van de
TS, werd ik verkozen tot de achtste internationale president. Ik vond mijzelf een
onwaarschijnlijke kandidaat voor die functie, aangezien ik de voorafgaande drie jaar
in totaal maar drie weken in Adyar was geweest. Mijn cv bevatte vele jaren werk
uitsluitend binnen de VS: de TS in Amerika, de TOS en plaatselijk binnen een spirituele
gemeenschap in Chicago die ik in de jaren zeventig heb opgericht.
Hoewel een deel van deze ervaring geschikt en toepasbaar was in Adyar werd ik
overrompeld. De beslissende stap voor mij had weinig te maken met mijn geschiedenis
of ervaringen, maar alles met mijn houding en gemoedstoestand. Ik was bereid. Of ik
nu dwaas of naïef was, ik omarmde de mogelijkheid tot grotere dienstbaarheid. Mijn
contacten met de wijsheidstraditie en diepzinnige personen binnen de TS die deze
wijsheid diep hadden geraakt, lieten me weinig keus.
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Organisatorisch heeft de TS een hiërarchische structuur. Er is een hoofd van waaruit
het gezag naar beneden vloeit. Dit is een vorm die overeenkomt met spirituele tradities
door de geschiedenis heen. Of het nu de goeroe, rabbijn, imam, rinpoche of abt is,
de congregatie, sangha, tempel, broederschap, zusterschap of orde, hiërarchie is
ingebed in onze benadering van spiritualiteit. Overal waar we gerealiseerde mensen
vinden, mannen of vrouwen die een nauwe band met Eenheid en de krachten die
door zo’n bewustzijn tot uiting komen tonen, is onze neiging ze op een voetstuk te
plaatsen en in ons op te nemen.
Het is een natuurlijke en intelligente reactie op de waardering en het respect voor
degenen die ons in wijsheid overtreffen. Een duidelijk probleem dat we tegenkomen in
organisaties die gericht zijn op spiritualiteit, is dat we eigenlijk niet weten wat wijsheid
is. In de Bijbel wordt gezegd: De gewone mens kan het spirituele aspect van God niet
bevatten, omdat het voor hem dwaasheid is; hij kan het ook niet kennen, omdat het
spiritueel wordt waargenomen (1 Kor. 2: 14). Echte wijsheid vertoont vaak een sterke
gelijkenis met waanzin wanneer ze in onze wereld verschijnt. De grote avatars en
profeten uit de geschiedenis hebben samenlevingen op hun kop gezet en de normen
van wet en gedrag overtreden.
De Boeddha verliet zijn vrouw en kind op zoek naar verlichting. Toen hij verlichting
bereikte, sloot zijn weigering om kastenonderscheid te erkennen de brahmanen
praktisch uit van toegang tot zijn leringen. De sociale orde van die tijd en de kastewetten
verboden hen zelfs om in de aanwezigheid van de laagste kasten te verblijven. Als
ook maar de schaduw van een lid van de ‘onaanraakbaren’ een brahmaan raakte, was
rituele reiniging vereist. Jezus accepteerde sociale verschoppelingen als discipelen
en verwierp de religieuze leringen van zijn tijd. Krishna nam deel aan een oorlog die
de vernietiging van de kaste van de kshatriya (krijger) teweegbracht, en gaf soms
advies dat in zijn tijd als immoreel werd beschouwd. De verspreiding van Mohammeds
leringen en de groei van zijn gemeenschap zette zijn samenleving aan tot een oorlog
tegen hem en zijn volgelingen.
J. Krishnamurti zei nadrukkelijk: Het is geen teken van gezondheid om goed
aangepast te zijn aan een ernstig zieke samenleving. Wat lijkt op afwijzing van sociale
normen door degenen die werkelijk wijs zijn, is in werkelijkheid een uitdrukking van
de onmogelijkheid om wijsheid in te perken binnen de grenzen van de conventionele
samenleving. De oceaan past niet in een theekopje. Dus we beoordelen de
aanwezigheid ervan aan de hand van de tekenen of gedragingen die ons denken
millennia lang hebben geconditioneerd. Hoe spreekt hij? Is ze goed belezen en
geïnformeerd over spirituele onderwerpen? Kunnen ze de geschriften en de grote
Meesters uit het verleden citeren? Eet hij het juiste voedsel? Draagt ze de juiste
gewaden? Lijkt hij paranormale vermogens van waarneming of genezing te hebben?
Wordt hij hoog geacht en geprezen door gerespecteerde leden van de gemeenschap?
Dit zijn allemaal tekenen die soms wel en soms niet wijzen op wijsheid. In spirituele
tradities over de hele wereld worden goed geïnformeerde of welsprekende mensen
regelmatig voor wijs aangezien, ten detrimente van anderen en zichzelf. Iedereen die
enige tijd een spiritueel pad heeft omarmd, heeft zijn deel gezien van manipulatieve
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schriftgeleerden en priesters, wrede vegetariërs, malafide rinpoches, egocentrische
theosofen, egoïstische gelovigen en anderen die, hoewel blootgesteld aan de
krachtige energieën van de wijsheidstraditie, worden gehinderd door de gebrekkige
ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Waar ook de leiding van een organisatie en de
begeleiding van haar leden bij een individu berust, bestaat de mogelijkheid dat zelfs
één karakterfout het geheel nadelig kan beïnvloeden.
H.P. Blavatsky (HPB) maakte eens het punt dat persoonlijkheid de vloek is in de
Theosofische Vereniging, zoals overal. Dit was niet bedoeld als persoonlijkheid in de
populaire betekenis van iemands maniertjes, kwaliteiten en kenmerken. Zij bedoelde
niet de persoonlijkheid in de betekenis van gedrag, kwaliteiten en kenmerken.
HPB verwijst naar persoonlijkheid als een vloek, die ze herhaaldelijk pijnlijk heeft
ervaren in haar pogingen om een bepaalde hoeveelheid van de tijdloze wijsheid met
de wereld te delen. Keer op keer zag ze hoe goedbedoelende, oprechte, schijnbaar
goed aangepaste mensen veranderden wanneer ze werden blootgesteld aan de
verhoogde hoogfrequente energie die het contact met spirituele leringen vergezelt,
laat staan wanneer het echte wijsheid betreft.
Bij het aansluiten van een 110 volt apparaat op een 220 volt stopcontact zal een apparaat
snel doorbranden, tenzij er een spanningsomvormer tussen zit. Zoals bij alles, zijn de
beperkingen die een onontwikkelde persoonlijkheid oplegt niet permanent, maar een
intelligente en rigoureuze aandacht is vereist om eigenschappen te ontwikkelen die
in staat zijn krachtiger energieën aan te kunnen. De stelregel die door HPB werd
benadrukt, luidde: Eerst verdienen, dan nastreven.
Gezien het feit dat persoonlijkheid een onvermijdelijk kenmerk van het mens-zijn is
en dat zij de bron is van alle misverstanden, afgescheidenheid en egocentrisme, rijst
de vraag wat gedaan kan worden om haar invloed in een spirituele organisatie te
verminderen. Dit is een vraag voor alle spirituele tradities. Je zou zelfs kunnen zeggen
dat de problematische menselijke persoonlijkheid de reden is voor het verschijnen
van elke avatar en messias, en voor de vestiging van de tradities die voortkwamen
uit hun leringen. Het uitgangspunt van alle deugdelijke spirituele leringen is geweest
om de dominantie van de persoonlijkheid en haar niet-onderzochte projectie in elk
aspect van de menselijke ervaring te begrijpen en te overstijgen. Of nu wordt gefocust
op mindfulness of op eenwording met het goddelijke, een zoektocht naar iets dat
superieur is aan de persoonlijkheid is de universele richting van spirituele beoefening.
Vanuit een perspectief van tijdloze wijsheid is de fundamentele idee van hiërarchie dat
een oneindige keten van zich steeds uitbreidend bewustzijn bestaat en dat elk hoger
niveau de vorige staat overschrijdt, maar ook omvat. Dus, hoewel meer expansief of
‘hoger’, is het onlosmakelijk verbonden met de voorgaande toestand waaruit het is
gegroeid. Hoe hoog de boom ook is, hoe weids het uitzicht vanaf zijn hoogte ook is,
hij blijft diep geworteld in de aarde. Dit begrip geeft ons een glimp van de diepte van
het eerste doel van de TS: het vormen van een kern van universele broederschap …
Het niveau van verbondenheid dat we omschrijven als ‘universele broederschap’ is
een feit van de natuur. Eenheid of de essentiële onafscheidelijkheid van bewustzijn
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op alle niveaus is de basis voor alles wat als spiritueel kan worden omschreven. De
kern wordt gevormd wanneer de onwrikbare en verdeeldheid zaaiende barrières van
de persoonlijkheid oplossen, al is het maar tijdelijk.
In zekere zin slaagt het spirituele streven door een nieuwe bestemming te geven aan
de instincten van de persoonlijkheid - zelfbehoud en zelfverheerlijking. De nadruk
op samenwerking en mededogen als wegen naar vrede en geluk, en toegang tot
verdiept vermogen, leidt de aandacht geleidelijk af van een isolerend ik-gevoel naar
een verbrede ervaring van verbondenheid. We leven, bewegen en participeren in een
‘groter geheel’ dat, zodra we dit ervaren, de belangrijkheid van ons diepgewortelde
beperkende gedrag doet verdwijnen.
Wat betekent leiderschap binnen een hiërarchische structuur zoals de TS, die zich
richt op het realiseren van de eenheid van al het leven? Het hermetisch axioma zegt:
Zo boven, zo beneden. Affiniteit met het hogere komt ten goede aan alles wat eronder
is. De meest efficiënte dienstbaarheid aan de mensheid vloeit voort uit verbinding
met hogere bewustzijnsniveaus en de energieën die als gevolg van die verbinding
ongehinderd kunnen stromen. In de theosofische traditie wordt grote nadruk gelegd op
onbaatzuchtigheid als voorwaarde om een dergelijke verbinding tot stand te brengen.
Of het nu een goeroe, god of een meester van wijsheid is, hun invloed wordt beperkt
door ons onvermogen de beperkte sfeer van het zelf te overstijgen.
Dit probleem is even uitdagend voor de oprechte aspirant als voor de gewone
beoefenaar. Een van onze grootste moeilijkheden is dat de gewoonten en training in
dit en vorige levens ons opsluiten in een manier om de wereld te zien die afscheidend,
isolerend en inherent incorrect is. HPB schreef: De eerste noodzaak voor het verkrijgen
van zelfkennis is om je diep bewust te worden van onwetendheid; om met elke vezel
van het hart te voelen dat men onophoudelijk zichzelf bedriegt (Collected Writings
VIII, p. 108). Eén functie van een organisatie of groep is dat het een laboratorium biedt
voor het experiment van onbaatzuchtigheid.
Het is de aard van elke groep dat je voortdurend in de aanwezigheid bent van
anderen wier persoonlijkheidssamenstelling verschilt van die van jezelf. Terwijl we
bij sommigen natuurlijke harmonieën herkennen, kunnen we bij anderen afstand of
zelfs afkeer voelen. Toch zijn we bij elkaar gebracht en kiezen we er doelbewust voor
om samen te zijn. De Mission Statement voor de TS 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 zelftransformatie. Met deze
inspirerende denkrichting wordt onze focus verheven boven persoonlijke voorkeuren
en aversies. Wanneer we dit uit het oog verliezen, verliezen we de verbinding en
stagneren we in onze groei als individu en als groep.
Er is een krachtig principe dat dwars door spirituele tradities heen snijdt. Het is
uitgedrukt als Waar twee of meer in Mijn naam samenkomen, daar ben Ik in hun
midden (Matth. 18: 20). ‘Mijn naam’ kan afhankelijk van iemands traditie en training
verschillend worden opgevat als een kenmerk van bewustzijnsactiviteit en vorm.
Dezelfde naam kan verschillende dingen voor verschillende mensen betekenen
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afhankelijk van hun relatie tot de persoon. Ieders naam beschrijft een persoon die
voor sommigen een buurman is, voor anderen een baas, een ouder of kind, een
tegenstander, enzovoort. Een van de oorzaken van religieuze spanningen is het
ontbreken van een gedeelde naam voor dat wat alle naam, vorm en bewustzijn omvat,
maar toch overstijgt. Er worden oorlogen over uitgevochten. In de hogere betekenis is
‘Mijn naam’ niet zomaar een woord. Het is als een GPS-markering op een kaart van
bewustzijn, die ons naar een ‘locatie’ van verhoogde activiteit leidt.
In hiërarchische zin wordt dat bewustzijn bereikbaar op elk moment of elke plaats waar
twee of meer mensen een harmonieuze focus op een groter bewustzijn kunnen richten.
Ons werk binnen de TS is niets minder dan dit. In deze toestand worden uiterlijk grote
dingen bereikt. In de buitenwereld is de TS betrokken bij tal van activiteiten - scholen,
trainingscentra, genezingsgroepen, dierenwelzijnswerk, kinderopvangfaciliteiten,
antistresstraining en meer. Dit is allemaal zinvol, noodzakelijk werk, maar het is de
innerlijke staat van een bewust gecultiveerde en diepgevoelde verbintenis met onze
medewerkers die leven geeft aan deze inspanningen.
De kracht die toegankelijk is voor een verhoogd groepsbewustzijn, voor de kern,
overtreft wat mogelijk is voor het individu. En waar de focus ligt op dienstbaarheid aan
anderen, of aan de mensheid als geheel, wordt de groep een kanaal voor de energieën
uit hogere bronnen. Nieuwe ideeën, nieuwe manieren van denken, nieuwe oplossingen
voor eeuwenoude problemen openbaren zich en worden ineens uitvoerbaar. Eerder
niet-gerealiseerde middelen en mensen lijken te helpen bij het werk. In de woorden
van Goethe: Een hele stroom van gebeurtenissen (…) die voordelig uitpakken
door allerhande onvoorziene gebeurtenissen, ontmoetingen en materiële hulp,
waarvan geen mens had kunnen dromen dat die op zijn pad zouden zijn gekomen.
Of het nu gaat om een TS Loge, of een studiecentrum, of de International General
Council, het meest fundamentele vereiste is dat we leren verder te denken dan
onze persoonlijke wensen en behoeften. Deze benadering garandeert niet dat een
beslissing voor iedereen aanvaardbaar is, of zelfs dat dit op de lange termijn de beste
manier van handelen is. Het zorgt er wel voor dat de beweging naar harmonie en het
proces van vorming van een kern aan de gang is.
Er is een Tibetaanse uitdrukking dat een papegaai honderd jaar oud kan worden,
maar uiteindelijk is het nog steeds een papegaai. Snel vooruit naar april 2021: er
is weer een cyclus van zeven jaar aangebroken en daarmee mijn herverkiezing als
International President. Wat is er geleerd? Zeven jaar geleden, ten tijde van mijn
inauguratie, verklaarde ik dat het noodzakelijk is te reageren op de altijd aanwezige
uitnodiging tot openheid, wat de enige manier is waarop wij als individuen kunnen
worden getransformeerd, en de enige manier waarop de mensheid de vernieuwing
kan ervaren waarover gesproken is. Dit is een gebied dat we samen verder zullen
verkennen.
Vertaling 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 Pratt
Verzonken continenten en continentverschuivingen
62 bladzijden, softcover
Theosophical University Press, Den Haag 2010
ISBN 9789070328740 – Prijs € 7,50
De theosofie spreekt over verzonken continenten. De wetenschap heeft altijd beweerd
dat continenten niet verzinken maar verschuiven (platentektoniek), en ontkennen de
theosofische opvattingen hierover. David Pratt toont in dit boekje aan dat de meest recente
wetenschappelijke ontdekkingen juist vraagtekens zetten bij de verschuivingstheorieën
en zich meer en meer bewegen in de richting van de theosofische visie.

Rudolf Steiner
Atlantis en Lemurië
80 bladzijden, softcover
Uitgeverij Pentagon, Amsterdam 2021
ISBN 9789490455125 – Prijs € 12,50
Rudolf Steiner deed geesteswetenschappelijk onderzoek naar het bestaan van Atlantis
en Lemurië, en hij beschrijft hoe het bewustzijn van de Atlantische mens verschilt van
ons huidige bewustzijn, en hoe de Lemurische mens nog vooral een magisch bewustzijn
had, en nog geen denkvermogen zoals wij. Fascinerende literatuur, in het Duits voor het
eerst gepubliceerd in 1904.

W. Scott-Elliott
Legenden over Atlantis en Lemurië
171 bladzijden, softcover, illustraties
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer 2005
ISBN 9789020283778 – Prijs € 22,50
Deze twee verlorengegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging
(inclusief kaarten), hun ontwikkeling, de mensen die er leefden, hun gebruiken,
wetenschap, onderwijs en godsdienst, en hun contact met vergevorderde leraren. Met
een voorwoord van Dr. John Algeo. Het deel over Atlantis verscheen voor het eerst in
1896, over Lemurië in 1904.
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Het geheime boek
van Jacobus
Kelly Johnson
Kelly Johnson is een christelijke mystica, schrijfster,
dichteres, geregistreerd verpleegkundige en geestelijk
verzorgster. Al meer dan zesentwintig jaar bestudeert
zij de Nag Hammadi-geschriften.
Ze werkt momenteel aan haar eerste boek,
een reeks devotionele overpeinzingen gebaseerd
op de geschriften van Meister Eckhart.
Dit artikel verscheen in Quest, lente 2020
onder de titel: The Apocryphon of James.
Jaren geleden stuitte ik op een verhaal dat me tot in het diepst van mijn ziel heeft
geraakt (en dat nog steeds doet). Het is het verhaal van de ontdekking van de Nag
Hammadi-geschriften, een verzameling van tweeënvijftig gnostisch-christelijke
teksten. Zij lagen meer dan zestienhonderd jaar begraven in de Egyptische woestijn
en werden onverwachts opgegraven in 1945.
Sinds ik van de ontdekking bij Nag Hammadi heb gehoord, heb ik volslagen gefascineerd uren en uren doorgebracht met onderzoek naar het verhaal van deze oude
teksten. Dit heeft ertoe geleid dat ik in de vroege geschiedenis van het christendom
dook, van kort na de dood van Jezus rond 32, tot de vierde eeuw, toen keizer
Theodosius het christendom als de formele religie van het Romeinse Rijk instelde.
Ik maakte kennis met de vele verschillende christelijke sekten die in deze periode
ontstonden en raakte geïnteresseerd in de conflicten en de onrust die de overtuigingen
van deze sekten opriepen bij de leiders van de katholieke kerk.
Verschillende teksten van de Nag Hammadi-bibliotheek
hebben me diep geraakt, maar Het Geheime Boek
van Jacobus heeft mij het meest geïnspireerd. Het
geheime Boek van Jacobus, of De Geheime Leringen
van Jacobus, is gevonden in de eerste van de dertien
codices van deze bibliotheek. Deze codex, bestaande
uit vijf teksten, staat bekend als de Codex Jung, want
kort na de ontdekking van de Nag Hammadi geschriften
in 1945, heeft de Carl Jung Foundation het gekocht. Het
boek was Egypte uit gesmokkeld en had zijn weg naar
de Amerikaanse zwarte markt gevonden.
De ontdekking van de Nag Hammadi-geschriften,
beschouwd als de belangrijkste verzameling verloren
christelijke geschriften die ooit zijn herontdekt, is een
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boeiend verhaal. Het verhaal begon in een dor, verlaten gebied van Opper-Egypte,
onder de ruige rotskliffen van Jabel-al-Tarif. In december 1945 was een Arabische
boer, Muhammed Al-Sammon, met zeven van zijn boerenvrienden aan het graven
naar zachte grond genaamd sabach, die hij gebruikte om zijn gewassen te bemesten.
De kliffen van Jabel-al-Tarif zijn gelegen langs de rechteroever van de Nijl, ongeveer
acht kilometer ten noorden van het stadje Nag Hammadi. In deze bergen wemelt
het van honderden grotten, die dienden als oude begraafplaatsen met graven uit de
zesde dynastie (2345-2181 v.Chr.), en die eeuwen later de woonplaatsen waren van
mystici en kluizenaars.
Op de dag van deze ontdekking waren Mohammed en zijn vrienden aan het graven
rondom een groot rotsblok onder de kliffen toen ze iets hards raakten. Ze vonden
een verzegelde aardewerken pot, ongeveer 1,80 meter hoog, begraven in de grond.
Hoewel ze aanvankelijk terughoudend waren om de pot open te breken uit angst dat
er een djinn, of boze geest in woonde, sloegen Mohammed en zijn vrienden hem
uiteindelijk stuk. Maar ze vonden geen djinn. Toen de pot in stukken brak, zagen ze
kleine stipjes goud door de lucht vliegen Dat bleken kleine fragmenten papyrus te
zijn, delicaat en broos na eeuwenlang begraven te zijn geweest in de woestijn. De pot
bevatte dertien codices van papyrus ingebonden in leer. Geleerden schatten dat de
boeken meer dan zestienhonderd jaar oud waren. Deze boeken werden bekend als
de Nag Hammadi-geschriften.
De meeste teksten zijn in het Koptisch
geschreven, de jongste vorm van de oude
Egyptische taal, gesproken van de tweede
tot en met de dertiende eeuw na Christus en
geschreven in een aangepast Grieks alfabet. De
meeste teksten zijn gnostische verhandelingen.
De meeste waren oorspronkelijk in het Grieks
geschreven en men veronderstelt dat ze rond
de vierde eeuw zijn vertaald in het Koptisch. De
Enkele van de nag Hammadi codices
Nag Hammadi collectie bevat een vertaling van
een deel van Plato’s Republiek en een set van drie Griekse wijsheidsteksten die deel
uitmaken van het Corpus Hermeticum, een bundel hermetisch teksten.
Gnostiek was de naam die werd gegeven aan een categorie van oude religieuze
ideeën die hun oorsprong vonden in de eerste en de tweede eeuw na Christus. Zij
zeggen geheime tradities met betrekking tot Jezus te bieden. Deze leringen waren
gericht op een intuïtief proces van zelfkennis tot op het diepste niveau. De gnostici
geloofden dat men door zulk innerlijk weten ook God zou leren kennen.
De teksten werden ontdekt in de buurt van de ruïnes van het oude Chenoboskionklooster, een vroegchristelijke gemeenschap die bestond uit monniken, nonnen,
asceten en kluizenaars. Daarom worden deze teksten ook wel de Chenoboskionmanuscripten genoemd.
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De monastieke beweging is terug te voeren op de monnik Anthonius de Grote, in
zijn tijd een hooggeachte religieuze figuur, die in 270-71 van dit gebied zijn thuis
maakte. Zo groot was de invloed van Anthonius dat hij ‘de vader van het christelijke
monnikendom’ wordt genoemd. Dit klooster werd later gewijd aan en hernoemd naar
Pachomius, een andere invloedrijke religieuze figuur van die tijd, die bekeerd werd tot
het christendom toen hij in het klooster verbleef.
Jacobus Robinson, één van de vertalers van de Nag Hammadi-geschriften, heeft
gesuggereerd dat de boeken van deze bibliotheek mogelijk toebehoorden aan de
monniken van het Pachomius-klooster en dat zij de boeken, om ze veilig te bewaren,
in de pot hebben begraven. Robinson gelooft dat dit kan hebben plaatsgevonden
na de paasbrief geschreven door Athanasius, bisschop van Alexandrië, in 367
na Christus. Elk jaar schreef de bisschop een brief met daarin de datum waarop
Pasen dat jaar gevierd zou worden. In de brief van 367 somde Athanasius ook de
zevenentwintig boeken op die geschikt waren om door de gelovigen gelezen te
worden als heilige geschriften. Omdat deze lijst het Nieuwe Testament beschrijft zoals
we dat nu kennen, denkt men dat Athanasius de canon van het Nieuwe Testament
vaststelde. Behalve de genoemde boeken keurde hij alle andere af (met uitzondering
van enkele die, hoewel niet canoniek, toch konden worden gelezen als opbouwend,
zoals de Didache, of Leringen van de Twaalf Apostelen en De Pastor van Hermas).
Alle anderen mochten niet worden gelezen en men mocht ze niet in zijn bezit hebben.
Ik ben onder de indruk geraakt van de enorme diversiteit
aan opvattingen binnen het christendom uit die periode.
In die tijd was de formele structuur van de religie en de
uiteindelijke richting die zij zou inslaan, nog niet gedefinieerd
of georganiseerd. Ten gevolge daarvan bloeiden er toen
veel gedachtestromingen in het christelijke denken. In de
verschillende christelijke sekten circuleerden meer dan vijftig
evangeliën, en elke sekte onderschreef een select aantal van
deze evangeliën als eigen. Zelfs binnen het gnostische raamwerk bestonden veel
verschillende vormen van religieus denken.
Sommige geleerden hebben gesuggereerd dat de ontvanger van de brief van
Jacobus de gnostische leraar Cerinthus kan zijn geweest. Hij was een prominent
en controversieel figuur in het christendom van de tweede helft van de eerste eeuw
en het eerste deel van de tweede eeuw. Opgeleid in de wijsheidsleringen van de
Egyptenaren, hield hij vol dat zijn religieuze inspiratie tot hem was gekomen uit het
engelenrijk. Cerinthus woonde en leerde in Efeze. Aangenomen werd dat de apostel
Johannes naar deze stad was gegaan na zijn gevangenschap op het eiland Patmos.
Er is veel geschreven over de vijandschap tussen Cerinthus en Johannes. Sommigen
geloofden dat Johannes zowel De Openbaring als het evangelie dat aan hem wordt
toegeschreven, had geschreven om de beweringen van Cerinthus te weerleggen.
Om het nog ingewikkelder te maken, beweerden de Alogi, een christelijke sekte uit de
tweede eeuw, dat het Evangelie van Johannes en de Openbaring waren geschreven
door Cerinthus, niet door Johannes.
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Cerinthus gebruikte een evangelie dat lijkt op een evangelie dat door een sekte
genaamd de Ebionieten werd gebruikt. Die leerden dat Jezus niet was geboren uit
een maagd, maar uit Maria en Jozef, dat de geest van God op hem neerdaalde bij zijn
doop en hem verliet bij zijn kruisiging.
Tijdens de late tweede eeuw verklaarde Irenaeus, bisschop van Lyon, dat er maar één
kerk kon zijn, de katholieke kerk, en dat geen andere gezichtspunten dan de katholieke
opvattingen moesten worden getolereerd. Iranaeus publiceerde een werk, Tegen de
ketterijen, waarin hij gnostische opvattingen heftig aanviel. Tegen 200 na Christus
was de proto-katholieke kerk een instituut geworden dat werd gedomineerd door een
hiërarchie van bisschoppen, priesters en diakenen. Alle religieuze opvattingen die
niet in overeenstemming waren met die van hen, werden tot ketterij verklaard.
Toch hebben de confrontaties en uitdagingen die de gnostici en anderen aan de
christelijke orthodoxie boden diepgaande invloed gehad op katholieke leiders en
leraren. Zij gaven mede richting aan het christendom.
In de vierde eeuw, toen het christendom de officiële religie van het Romeinse Rijk
werd, was het bezit van een boek dat als ketters werden beschouwd, een criminele
overtreding. Deze boeken werden verbrand of vernietigd en hun eigenaren vervolgd.
Veel van de kloosters in deze periode waren gehecht aan het kopiëren of vertalen van
religieuze teksten en bezaten grote bibliotheken, dus het is logisch om aan te nemen
dat het Pachomius klooster ook zo’n bibliotheek had. Denkbaar is dat de monniken
deze teksten in de woestijn begroeven, in plaats ze te verbranden zoals Athanasius
had bevolen.
Het geheime Boek van Jacobus is één van deze teksten. Het boek is waarschijnlijk
oorspronkelijk in het Grieks geschreven in de eerste helft van de tweede eeuw (hoewel
het beweert in het Hebreeuws te zijn geschreven. In ieder geval is het origineel
verloren gegaan). Het bespreekt geheime leringen door Jezus gepresenteerd aan
Petrus en Jezus’ broer Jacobus.
Geleerden van de Nag Hammadi-geschriften zijn gaan geloven dat Jezus twee
niveaus van leringen bood: één bedoeld voor de massa en voor de meeste van
zijn discipelen, de andere gereserveerd voor een selecte groep mensen die in staat
waren om de diepere betekenissen te begrijpen. Men gelooft dat Jezus zijn geheime
leringen aan slechts een paar uitverkorenen, discipelen uit zijn binnenste cirkel
onthulde; aan alle anderen bood hij de meer algemene leringen en gelijkenissen die
gemakkelijker te begrijpen waren. Het Geheime Boek van Jacobus bespreekt deze
geheime leringen, die het innerlijke proces benadrukken waarmee men het koninkrijk
der hemelen binnengaat.
Het evangelie heeft de vorm van een brief geschreven door Jacobus aan een derde
persoon. Het beschrijft een gesprek tussen de verrezen Jezus, Petrus en Jakobus
zelf. De tekst vermeldt ook een eerdere brief die Jacobus tien maanden eerder had
geschreven en naar dezelfde persoon gestuurd, maar deze brief is nooit gevonden.
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Volgens de brief van Jacobus begrijpt Petrus de betekenis van wat Jezus zegt niet,
maar Jakobus wel, al zij het in een beperkte mate.
Verlangen jullie er dan niet naar om vervuld te worden? vraagt Jezus aan Jacobus en
Petrus. Jezus probeert het principe van gnosis aan hen uit te leggen, en zegt dat gnosis
of kennis het pad is waardoor verlossing kan worden bereikt. Ken jezelf, benadrukt
hij. Dwalingen treden op wanneer men leeft onder een sluier van onwetendheid,
legt Jezus uit; gnosis treedt op wanneer men onwetendheid voorbij gaat, voorbij de
rede gaat naar een hogere innerlijke staat die een intuïtief weten is. Dit weten is
bespiegelend in plaats van rationeel, en vindt plaats door middel van waarneming of
ervaring. Jezus spreekt over het belang van het leegmaken van het fysieke vat zodat
het gevuld kan worden met alles wat vers en puur is. Hij instrueert Jacobus en Petrus:
Word geheel vervuld en laat geen leegte in je blijven. Als ze vervuld zijn van de Gods
volheid, zijn ze klaar om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan.
We kunnen begrijpen dat Jezus bedoelt dat als we in stilte zitten en onze geest
leegmaken van ego, we spiritueel ontvankelijk worden. Zo zijn we in staat om de
goddelijke energie in ons, het diepste, meest essentiële van onszelf, te bereiken.
Begrijp wat het grote licht is, dringt Jezus aan. Jezus zegt tegen Jakobus en Petrus
dat jezelf waarlijk kennen de manier is om God te kennen. Het geeft een directe
toegang en een pad tot God, zonder de interventie van anderen, of het nu rabbijnen,
priesters of bisschoppen zijn. Jezus herinnert Jacobus en Petrus eraan dat jezelf ten
diepste kennen, gelijk is aan God kennen.
Jezus vertelt Jacobus en Petrus dat hij hen het pad naar
Christusschap heeft laten zien, en benadrukt dat ze dit pad
alleen kunnen volgen als ze er klaar voor zijn. Hieruit valt af te
leiden dat ieder van ons op dit pad komt wanneer onze zielen
volwassen en voorbereid zijn, en niet eerder. Jezus vertelt
zowel Jacobus als Petrus dat ze kunnen vertrouwen op, en
luisteren naar hun eigen innerlijke wijsheid. Dit zelfbestuur
moet geleidelijk in ieder worden ontwikkeld, terwijl men leert
om het persoonlijke pad te bewandelen en te eerbiedigen.
Wee jullie die een pleitbezorger nodig hebben, vermaant
Jezus. We hebben geen anderen nodig om ons spirituele pad
uit te stippelen, of om ons instructies te geven.
Jezus zegt dan tegen Jakobus en Petrus dat we allemaal aan onszelf moeten
werken in het belang van anderen. Dit is onze hoogste verantwoordelijkheid: onszelf
ontwikkelen zodat we beter toegerust zullen zijn om het diepste niveau van liefde,
mededogen en wijsheid aan de hele mensheid aan te bieden. Deze voortdurende zelfontwikkeling zal ons vermogen vergroten om dienstbaar zijn, niet alleen aan degenen
die we goed kennen, maar ook aan degenen met wie we oppervlakkig en terloops in
contact komen. Er wordt van ons verwacht dat we altijd ons best doen, met Jezus als
ons voorbeeld. Gezegend zijn zij die genade voor zichzelf hebben verworven, zegt hij
tegen Jacobus en Petrus. Verhoogd begrip en bewustzijn, het bereiken van waarheid,
gaan gepaard met verantwoordelijkheid. Voor ons allen.
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Bovendien verschilt ieder van ons in onze onderscheidende kwaliteiten, de relatieve
volwassenheid van onze ziel, onze persoonlijke en culturele ervaringen en onze
waarnemingen van de wereld rondom ons. Bijgevolg weten we dat er altijd verschillende standpunten zullen zijn. Voor degenen onder ons die hun leven modelleren
naar een van de grote spirituele meesters, of het nu Jezus, Mohammed of Boeddha
is, is het belangrijk om het hoogste te zien in de mensen om ons heen, om ons open
te stellen voor hen die andere standpunten innemen, en om ons te onthouden van
het veroordelen van opvattingen die verschillen van de onze. Zo geven we acceptatie
vorm. We moeten diep naar binnen kijken om onszelf te kennen, de kern van ons
hart te raken en zo in staat te zijn om duidelijk onze eigen persoonlijke waarheid te
bevestigen en te verwoorden, en om dat op zo’n manier te doen dat ieder van ons
zijn of haar eigen weg kan bewandelen met stille kracht, overtuiging, en acceptatie
van de paden van anderen. Geen door mensen ontwikkeld systeem, religieus of
anderszins, kan ooit onze diepste behoeften vervullen, noch kan het ooit de rusteloze
stem binnen in ons kalmeren. Zij kunnen alleen worden gestild door een innerlijke
kennis van onszelf, door een proces van eerlijke, innerlijke bevraging waarbij we ons
openstellen voor ons diepste zelf. De gnostici noemden deze plaats onze godheid,
de essentie van wie we diep van binnen zijn. In deze binnenruimte kunnen we ons de
heilige essentie herinneren van onze innerlijke goddelijkheid, luisteren naar de roep
van onze ziel en onze diepste waarheid bevestigen.
Vertaling Marianne Plokker

Florence Nightingale’s
wetenschappelijke spiritualiteit
Janet Macrae
Janet Macrae behaalde een doctoraat in
verpleegkundig onderzoek aan de New York
University. Ze is mederedacteur van
Suggestions for Thought van Florence
Nightingale en auteur van Nursing as a Spiritual
Practice: A Contemporary Application of Florence
Nightingale’s Views. Dit artikel verscheen in
Quest, Winter 2020 onder de titel:
Florence Nightingale’s Scientific Spirituality.
Florence Nightingale is vooral bekend als
‘de Dame met de Lamp’, die Britse soldaten
verzorgde tijdens de Krimoorlog (waarin
Groot-Brittannië en Frankrijk vochten tegen
Rusland, 1854-1856). Dit beeld is niet
alleen een feit maar ook zeer symbolisch,
want ze bracht een verlichte visie mee
naar de gezondheidszorg in het Britse
militaire hospitaal. Ze was een pionier in
het gebruik van statistieken en gebruikte
haar beroemde taartdiagrammen om na
een reeks sanitaire hervormingen de daling van de sterftecijfers aan infectieziekten
aan te tonen. (Reproducties en analyses van deze kaarten zijn te vinden in Cohen.)
In tegenstelling tot veel van haar tijdgenoten, zag Nightingale geen conflict tussen
wetenschap en spiritualiteit. In haar leerboek Notes on Nursing schreef ze: God stelt
bepaalde natuurkundige wetten vast. Onze verantwoordelijkheid is het uitvoeren van
Zijn wetten (Nightingale, Notes, 25). Nightingale’s werk in de verpleging en in de
volksgezondheid was gebaseerd op een diepgewortelde spirituele filosofie die ze
had ontwikkeld tijdens haar adolescentie en jongvolwassenheid. Die filosofie bevatte
drie kernconcepten: (1) dat het universum wordt gereguleerd door wetenschappelijke
wetten die zijn gecreëerd door een hogere intelligentie; (2) dat alle mensen een
goddelijke natuur hebben, een innerlijke neiging tot het goede en (3) dat volgens de wet
van evolutie, alle mensen uiteindelijk hun goddelijke potentieel zullen verwezenlijken.
Nightingale was een van de breedst opgeleide vrouwen van de negentiende eeuw.
Haar vader, afgestudeerd in Cambridge en een liberaal ingestelde unitariër, gaf
haar een klassieke opleiding, die ze haar leven lang heeft uitgebreid met studies
in vergelijkende religie, in het bijzonder mystiek, en statistische wetenschap. Een
van haar beste vrienden was Benjamin Jowett, een classicus aan de universiteit van
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Oxford, wiens vertalingen van Plato’s dialogen nog steeds worden gebruikt. Op zijn
verzoek hielp Nightingale hem met zijn inleiding en samenvattingen, en stuurde hem
vele suggesties voor revisie. Jowett bedankte haar met een vleugje humor in een brief
gedateerd 30 april 1874:
Ik kan je niet dankbaar genoeg zijn voor het bekritiseren van Plato ... Ik heb tot zover
bijna al je suggesties overgenomen (hoeveel suggesties ik jou ook zou kunnen doen,
ik ben er van overtuigd dat je ze nooit zou aannemen) (Quinn en Prest, 257).
Nightingale besprak uitvoerig haar spirituele opvattingen met Jowett, maar drukte
ze het meest volledig uit in een manuscript van 829 pagina’s getiteld Suggestions
for Thought. Ze heeft dit werk nooit gepubliceerd maar, onder aanmoediging van
vrienden, stemde ze ermee in om privé zes exemplaren te laten drukken. Een
geredigeerde editie met inleiding en commentaar werd in 1994 uitgegeven door de
University of Pennsylvania Press. Alle onderstaande citaten, tenzij anders vermeld,
komen uit deze uitgave van Suggestions for Thought.
Nightingale beschouwde spiritualiteit, dat wil zeggen het zich bewust zijn van een
hoger wezen, als een evolutionair verschijnsel. Ze schreef dat alle mensen in staat
zijn tot diepgaande spirituele ervaringen, want het hoogste niveau van de menselijke
natuur, haar essentie, is goddelijk. De zuiverste menselijke prestaties, zoals religieuze
en mystieke ervaringen, creatieve inzichten en uitdrukkingen, en daden van moed en
mededogen, komen allemaal voort uit deze innerlijke goddelijke natuur. Volgens haar
is spirituele ontwikkeling een proces om het persoonlijke zelf in harmonie te brengen
met het innerlijke god-bewustzijn, en zo de grenzen van het goddelijke in de mens uit
te breiden (117). Nightingale zag zichzelf als een christen, een volgeling van Christus,
omdat ze van mening was dat Hij volmaakt in harmonie was met de goddelijke natuur.
Maar ze geloofde dat in de loop van de evolutie alle mensen tot dezelfde perfectie
zullen komen: Het menselijk bewustzijn neigt ertoe om te worden wat Gods bewustzijn
is; om één te worden met het bewustzijn van God (58).
Als Nightingale vandaag nog zou leven, zou ze zich gesteund voelen in haar
opvattingen door het werk van het Religious Experience Research Center aan de
Universiteit van Wales. Dat vond overeenkomsten tussen de spirituele ervaringen van
moderne mensen en die van mystici uit geschiedenis (Cohen en Phipps).
In zekere zin zag Nightingale, net als de mystici die een onderliggende goddelijke orde
en eenheid ervoeren, patronen in haar statistische tabellen die onzichtbaar waren
voor haar normale bewustzijn. Voor haar openbaarden deze patronen en verbanden
het denken van een hogere intelligentie die het universum reguleert door middel van
wetten in plaats van grillen. Ze verwees naar de wetten of organiserende principes
van het universum als gedachten van God. Hoewel Sir Edward Cook, Nightingale’s
vroege biograaf, haar een ‘gepassioneerde statisticus’ noemt, zou je haar ook een
spirituele statisticus kunnen noemen.
In overeenstemming met haar wetenschappelijke perspectief, accepteerde Nightingale
geen enkele religieuze leerstelling waarvan ze meende dat die in strijd was met het
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concept van de universele wet. Ze was het volledige eens met haar vriend Jowett, die
in Essays en Reviews schreef:
Elke echt inspirerende leerstelling moet met alle degelijk vastgestelde feiten uit
geschiedenis en wetenschap overeenstemmen. Het kan niet zo zijn dat iets in
de godsdienst, dus gezien in het licht van geloof, waar is, en onwaar volgens de
wetenschap, bezien door de bril van bewijs of experiment (Jowett, 348).
Nightingale was sterk gekant tegen de gangbare manier van bidden om een
wonderbaarlijke tussenkomst, op grond van het feit dat het, ten eerste, in strijd is
met de universele wet, aangezien iedere handeling consequenties heeft die niet
willekeurig kunnen worden weggepoetst, en ten tweede, omdat het mensen ervan
weerhoudt hun eigen vermogens en krachten te gebruiken en te ontwikkelen.
Het kwam me soms vreemd voor dat we moesten bidden om verlost te worden van
plagen, pestilentiën en hongersnood, terwijl alle riolen in de Theems uitkwamen,
koortsen rondgingen in ongedraineerd land, en de districten waar cholera zou
uitbreken zo konden worden aangewezen. Ik dacht dat cholera optrad zodat wij deze
oorzaken konden opruimen, niet dat wij God moesten bidden om de cholera weg te
nemen (126).
Vanuit Nightingale’s perspectief wordt elk niveau van manifestatie, inclusief het
spirituele, gereguleerd bij goddelijk wet. Omdat oorzaken gevolgen hebben,
kan spirituele vooruitgang niet optreden zonder het scheppen van passende
omstandigheden. Denken dat we onder álle omstandigheden goed kunnen zijn, is net
zoiets als denken dat we gezond kunnen blijven als we op een riool leven (123). Eén
van haar meest prangende vragen die in Suggestions for Thought worden gesteld,
is: hoe kan het leven, in al zijn aspecten, deskundig worden ingericht of zo gevormd
dat het spiritualiteit, dat wil zeggen menselijke grootheid, versterkt? De door God
gegeven neiging tot spirituele integratie is in iedereen aanwezig, maar blijft zonder
steun wel slapen.
Eeuwenlang hebben religieuze ordes geprobeerd om het leven te organiseren rondom
een spiritueel doel. Nightingale bestudeerde en onderzocht persoonlijk verschillende
ordes. Ze was teleurgesteld dat ze weinig steun gaven aan unieke talenten, interesses
en ambities van individuele leden, en dat de organisaties voornamelijk kleingeestig
bezig waren met het overeind houden van gevestigde dogma’s.
Vanuit haar standpunt is spirituele openbaring een continu proces. Er zijn zowel
spirituele wetten als fysieke wetten die nog moeten worden ontdekt. Intellectuele
vrijheid en kritisch denken zijn daarom essentieel voor echte spirituele groei. Ze
schreef in een formele brief aan de verpleegkundestudenten in het St.Thomas’
Hospital in Londen:
En mag ik iets zeggen uit eigen ervaring? Training is van geen enkel nut, tenzij men
kan leren (1) te voelen, en (2) dingen zelf uit te denken (Nightingale, Letter, 214).
Hoewel het te betwijfelen valt of Nightingale beïnvloed was door de leer van Boeddha,
komt haar verklaring overeen met zijn raad, zoals verwoord door haar tijdgenoot Max
Müller:
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Geloof niet in wat je hebt gehoord; geloof niet in tradities omdat ze vele generaties
lang zijn overgeleverd; geloof niet in iets omdat het door velen gefluisterd en gezegd
wordt; geloof niet iets alleen maar omdat men de schriftelijke verklaring van een oude
wijze toont; geloof niet in vermoedens; geloof niet dat iets waarheid is als je er uit
gewoonte aan gehecht bent geraakt; geloof niet alleen maar op gezag van uw leraren
en oudsten. Als iets na rijp beraad en analyse met de rede overeenstemt, bevorderlijk
is voor het goede en strekt tot voordeel voor iedereen, accepteer het dan en leef er
naar (Müller, 114).
Nightingale respecteerde zowel de Bijbel als andere
heilige teksten, maar ze was van mening dat ze allemaal
een mengeling waren van waarheid en onwaarheid.
Religieuze overtuigingen moesten naar haar mening
worden gezien als werkhypothesen en, indien mogelijk,
getoetst worden door nauwkeurige observatie en dataanalyse. Bijvoorbeeld: zij kwam tot de conclusie dat
de feiten het religieuze idee dat armoede spiritualiteit
versterkt, niet ondersteunden. Haar uitgebreide
observaties tijdens het verplegen toonden haar dat de
armen niet spiritueler waren dan de rijken. Bovendien zag
ze in haar statistische tabellen dat armoede samenhing
met criminaliteit, ziekte en hoge sterftecijfers. Ze
concludeerde: Het is beslist een vergissing om armoede
aan te bevelen (135).
Volgens Nightingale is spirituele ontwikkeling een toegepaste wetenschap. Intellectuele
inspanning, hoe waardevol ook, is niet genoeg. Ze schreef: Tenzij je je leven maakt tot
manifestatie van je godsdienst, zal wat je gelooft niet belangrijk zijn (116). Geestelijk
groeien houdt in dat je de gevolgen van je fouten moedig accepteert, ervan leert,
en de juiste veranderingen aanbrengt. Dat is een uitdagend proces en Nightingale
koesterde geen illusies over de bereidheid van haar samenleving om te veranderen.
De meeste mensen hebben geen enkele les uit het leven geleerd; hoe ze ook lijden,
ze leren niets ... Als ze een nieuw leven in een andere wereld zouden beginnen,
zouden ze precies hetzelfde doen ... En niet alleen individuen, maar naties leren ook
niets. Iemand zei ooit tegen me: ‘Oh! als ik opnieuw zou beginnen, hoe anders zou
ik dan zijn.’ Maar we horen dat maar zelden; integendeel, vaak horen we mensen
zeggen: ‘Ik zou elk moment van mijn leven over willen doen’. Ze denken dat God het
netjes en dankbaar vindt als ze dat zeggen (65).
In Notes on Nursing schreef Nightingale over het belang van ‘alerte en correcte
observatie’. Dit is essentieel voor de verbetering van zowel de fysieke als spirituele
gezondheid, omdat we moeten zien wat er moet worden veranderd. Onze visie
wordt belemmerd, zei Nightingale, door bepaalde neigingen: denkgewoonten, het
blindelings accepteren van gevestigde waarden, niet de moeite nemen om vragen
te stellen over schijnbare afwijkingen, het als vanzelfsprekend beschouwen van de
status quo, en de verbeelding de vrije loop laten.
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Als ze heden ten dage educatieve programma’s zou ontwerpen, zou Nightingale
waarschijnlijk meditatiemethoden opnemen, zoals mindfulness. Dat helpt om,
inwendig en uitwendig, de realiteit te observeren vanuit een minder geconditioneerd
perspectief. Ze schreef dat we ons bewustzijn zo moeten veranderen dat het
verborgene geleidelijk zichtbaar wordt. Het uiteindelijke doel is inderdaad te zien
zoals God ziet, dat is waarheid (143).
In de bovengenoemde brief aan de verpleegkundestudenten schreef Nightingale dat
een stilteperiode in hun eigen kamer, een paar minuten van rustig nadenken om de
dag aan God op te dragen, onmisbaar is in het steeds haastiger leven (Nightingale,
Letter, 213). Voor haar was dit de hoogste vorm van gebed: jezelf openstellen voor je
innerlijke goddelijke aard. Ze schreef Jowett dat het slotgebed van Plato’s Phaedrus
boven iedere verzameling kerkgebeden uitstijgt: Geef me schoonheid in de innerlijke
ziel, en moge de uitwendige en inwendige mens één zijn (Cook 2: 32).
Nightingale werkte dit idee verder uit in Suggestions for Thought toen ze schreef dat
werk zelf een vorm van gebed kan worden. Werk vinden waarvoor men geschikt is,
dat je interesse en liefde vasthoudt, en dat werk doen ‘voor God’ zal onze afstemming
met de innerlijke geest verdiepen. Volgens haar kan elke soort werk een heilig doel
dienen, want het is iemands intentie of motivatie die het zal transformeren.
Werk aan uw ware werk en u zult Zijn aanwezigheid vinden in uzelf - dat wil zeggen,
de aanwezigheid van die attributen, die kwaliteiten, die geest, die het enige zijn wat
we van God weten (143).
Hoewel Nightingale een realiste was, was ze toch ook optimistisch over de toekomst
van de mensheid. Ze had een groot vertrouwen in de universele wetten, in de
leiding van de innerlijke goddelijke geest, en voelde dat, ondanks alle moeilijkheden
onderweg, de mensheid ‘het werk vanuit Gods gedachte’ zou worden. Dat is haar
bestemming.
Vertaling Marianne Plokker

Ambulance tijdens de Krimoorlog
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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

Richard Smoley and Jay Kinney
Hidden wisdom
A guide to the Western inner traditions
400 bladzijden, softcover
Quest Books, Wheaton USA, herziene druk 2006
ISBN 9780835608442 – Prijs € 21,95
Decennialang heeft onze moderne samenleving naar het oosten gekeken voor spirituele
begeleiding en vernieuwing. Hier is een gids veel dichter bij huis. De onderwerpen
variëren van de Jungiaanse psychologie tot de Kabbala en het gnosticisme, en van de
vrijmetselarij en de tempeliers tot de alchemie, het sjamanisme, het werk van Gurdjieff,
het neopaganisme, het soefisme en het esoterische christendom.

Annie Besant, ingeleid door Richard Smoley
Esoteric Christianity
245 bladzijden, softcover
Quest Books, Wheaton USA, herziene druk 2006
ISBN 9780835608497 – Prijs € 18,95
Het vroege christendom had geheimen die gelijk waren aan die van de oudere grote
religies. Dit boek wil de geheime waarheden tonen die ten grondslag liggen aan de
christelijke leer. Naarmate de publieke belangstelling voor de gnostische en de
mystieke kant van het christendom groeit, trekt Besants opmerkelijke boek, voor het
eerst gepubliceerd in 1901, nieuwe aandacht. Uitstekende introductie, annotaties en
‘updates’van Richard Smoley.

Richard Smoley
Supernatural
writings on an Unknown History
219 Bladzijden, softcover,
Tarcher/Penguin, New York, 2013
ISBN 9780399161827 – Prijs € 16,95
De Westerse occulte tradities zijn rijker en historisch gezien relevanter dan velen
beseffen. Deze publikatie onthult verborgen juwelen en vergeten ideeën. Richard
Smoley studeerde af aan Harvard College en de Universiteit van Oxford. Hij is een
kenner van het esoterisch christendom en de theosofie, en publiceerde een aantal
belangrijke boeken. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Quest, van de Amerikaanse
TS.
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra
September 2021

Amersfoort
27
Openingsmiddag
Amsterdam
25
De Geheime Leer, deel 1,
inleidende gespreksgroep (11:00)
25
ALV Loge Amsterdam en evaluatie,
alleen voor leden (14:00)
Arnhem
1
Zoom studiegroep Geheime Leer deel 1 (1),
Ineke Vrolijk
6
Studiegroep Geheime Leer deel 1 (1),
Ineke Vrolijk
13
Opening seizoen – Pot luck
15
Gespreksgroep
20
Mindfulness meditatie (1) Ineke Vrolijk
27
Studiegroep ‘De mystieke weg van Plato’ (1)
29
Gespreksgroep
Assen
Bijeenkomsten via Skype
Den Haag
21
Uitzicht door Inzicht, cursus, Robert Pullen
25
Een weg naar Zelf-transformatie, cursus,
Mark Becking
30
Algemene ledenvergadering,
ledenbijeenkomst
Naarden
19
Kennismaking met Theosofie
Nijmegen
5
Opening van het seizoen
8
Beginnerscursus Tarot (online)
9
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
12
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
22
Beginnerscursus Tarot (online)
23
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
30
Tetraktys, gespreksgroep (online)
Roermond
12
Groep innerlijke ontwikkeling
16
Zoom studiegroep voor beginners
26
Studiegroep voor gevorderden n.a.v. het
boek Bron van het occultisme.
Rotterdam
14
Algemene Ledenvergadering
(alleen leden)
21
Uren met “Lao-Tze” en “Confucius”
Guido Lamot
28
“Bhagavad Gita” deel 3 van 18,
Eric Jagernath
Utrecht
3
Zoom: Studie De Geheime Leer,
door Ineke Vrolijk
6
Raja Yoga, Ildiko Flesch
7
Open huis, Willem van Gaalen
10
Meditatiegroep, Wouter van Beers
12
Raja Yoga, Ildiko Flesch

Utrecht (vervolg)
17
Studie Het Tibetaanse boek van
Leven en Sterven .
Lezing Eenheid en verscheidenheid,
Arend Heijbroek
20
Raja Yoga, Ildiko Flesch
21
Inleiding in de theosofie,
Willem van Gaalen
24
Meditatiegroep, Wouter van Beers
27
Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
5
Studiegroep Theosofie en de
Wereldreligies, veda’s en hindoeïsme
19
Leesgroep De Geheime Leer (we vangen
aan met het lezen van De Geheime Leer)
Zwolle
14
Startbijeenkomst
28
Barborka 1, Wies Kuiper

Oktober 2021

Amersfoort
11
Studiemiddag
18
Meditatie en genezingsdienst
Amsterdam
9
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
9
Inleiding tot de Bhagavad Gita,
lezing, Marleen Schefferlie (14:00)
23
The Book of Life (J. Krishnamurti),
dialoog, Javier Gomez Rodriquez (10.30)
Arnhem
4
Studiegroep Geheime Leer deel 1(2),
Ineke Vrolijk
11
Openbare lezing: Plotinus en de Ziel
door Dr. Rico Sneller
13
Gespreksgroep
13
Zoom studiegroep Geheime Leer deel 1 (2),
Ineke Vrolijk
18
Mindfulness meditatie (2) Ineke Vrolijk
25
Studiegroep ‘De mystieke weg van Plato’ (2)
27
Gespreksgroep
Assen
Bijeenkomsten via Skype
Den Haag
5
Uitzicht door Inzicht, cursus, Robert Pullen
9
Meditatie Stem van de Stilte,
meditatiegroep, Ineke Vrolijk
9
Geheime Leer III, esoterische opstellen en
instructies, studiegroep, Ineke Vrolijk
11
Vleugels van de Ziel, lezing, Thea Deege
16
Een weg naar Zelf-transformatie, cursus,
Mark Becking
19
Uitzicht door Inzicht, cursus, Robert Pullen
25
Vleugels van de Ziel (vervolg),
lezing, Thea Deege
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Activiteitenagenda

Activiteitenagenda

Oktober 2021 (vervolg)

November 2021

Naarden
3
Centrale Groep
10
Zelf-transformatie
17
Kennismaking met Theosofie
Nijmegen
3
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
6
Beginnerscursus Tarot (online)
7
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
10
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
20
Beginnerscursus Tarot (online)
21
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
24
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
28
Tetraktys, gespreksgroep (online)
Roermond
10
Groep innerlijke ontwikkeling
14
Zoom studiegroep voor beginners
24
Studiegroep voor gevorderden n.a.v. het
boek Bron van het occultisme.
Rotterdam
5
Rondetafelgesprek
12
Het Edele achtvoudige pad, Ineke Vrolijk
19
Hartchakra, bron van Liefde, Pierre van Eijl
26
“Bhagavad Gita” deel 4 van 18,
Eric Jagernath
Utrecht
1
Zoom: Studie De Geheime Leer,
door Ineke Vrolijk
4
Raja Yoga, Ildiko Flesch
5
Open huis, Willem van Gaalen
8
Meditatiegroep, Wouter van Beers
11
Raja Yoga, Ildiko Flesch
15
Studie Het Tibetaanse boek van
Leven en Sterven .
Lezing Video Krishnamurti: Bestaat
God wel?, Peter Jonkers
18
Raja Yoga, Ildiko Flesch
19
Inleiding in de theosofie,
Willem van Gaalen
22
Meditatiegroep, Wouter van Beers
23
Viering 120 jaar Loge Utrecht,
Lezing Maria Magdalena in esoterisch
perspectief door Annine van der Meer.
(locatie Gertrudiskapel Utrecht, vooraf
aanmelden: f.w.brouwer@versatel.nl)
25
Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
3
Studiegroep Theosofie en de
Wereldreligies; jaïnisme
17
Leesgroep De Geheime Leer
Zwolle
12
Lezing, Healing Circles,
Alice Bouwman
26
Barborka 2, Wies Kuiper

Amersfoort
8
Studiemiddag
15
Meditatie en genezingsdienst
Amsterdam
6
De Geheime Leer, deel 1,
inleidende gespreksgroep (11:00)
6
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (14.00)
20
Grondslagen van esoterische filosofie
(I.Hoskins), gespreksgroep (14.00)
20
De Hagener impuls, lezing,
Klaas van Harten (14.00)
Arnhem
1
Studiegroep Geheime Leer deel 1(3),
Ineke Vrolijk
8
Openbare lezing: Inspiratie, extase en
oer-ervaring door Dr. Rico Sneller
10
Gespreksgroep
10
Zoom studiegroep Geheime Leer deel 1 (3),
Ineke Vrolijk
15
Mindfulness meditatie (3) Ineke Vrolijk
22
Studiegroep ‘De mystieke weg van Plato’ (3)
24
Gespreksgroep
29
Algemene Ledenvergadering
(alleen leden)
Assen
Bijeenkomsten via Skype
Den Haag
2
Uitzicht door Inzicht, cursus, Robert Pullen
8
Wat is Yoga?: het leerboek van Patañjali,
lezing, Victor van Bijlert
13
Meditatie Stem van de Stilte,
meditatiegroep, Ineke Vrolijk
13
Geheime Leer III, esoterische opstellen en
instructies, studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Uitzicht door Inzicht, cursus, Robert Pullen
20
Een weg naar Zelf-transformatie, cursus,
Mark Becking
22
Stichtingsdag, ledenbijeenkomst
29
Wat leert het Yoga Sutra van Patañjali?:
filosofische achtergronden van Patañjali’s
yoga, lezing, Victor van Bijlert
Naarden
7
Centrale Groep
14
Zelf-transformatie
21
Kennismaking met Theosofie
Nijmegen
3
Beginnerscursus Tarot (online)
4
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
7
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
17
Beginnerscursus Tarot (online)
18
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
25
Tetraktys, gespreksgroep (online)
28
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep

Roermond
7
Groep innerlijke ontwikkeling
11
Zoom studiegroep voor beginners
21
Studiegroep voor gevorderden n.a.v. het
boek Bron van het occultisme.
Rotterdam
2
Rondetafelgesprek
9
Het Edele achtvoudige pad, Ineke Vrolijk
16
We weten niet waar we vandaan komen
en waar we heengaan en dat noem ik God,
Siewert Haverhoek
23
“De 7 lichamen van de mens en waarom
je dit moet weten”, Gerold Kort
30
“Bhagavad Gita” deel 5 van 18,
Eric Jagernath
Utrecht
1
Raja Yoga, Ildiko Flesch
2
Open huis, Willem van Gaalen
5
Zoom: Studie De Geheime Leer,
door Ineke Vrolijk
8
Raja Yoga, Ildiko Flesch
12
Meditatiegroep, Wouter van Beers
15
Raja Yoga, Ildiko Flesch
16
Inleiding in de theosofie,
Willem van Gaalen
19
Studie Het Tibetaanse boek van
Leven en Sterven .
Lezing Mensbeeld en innerlijke
transformatie, Ingmar de Boer
21
Raja Yoga, Ildiko Flesch
26
Meditatiegroep, Wouter van Beers
29
Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
7
Studiegroep Theosofie en de
Wereldreligies; judaïsme
21
Leesgroep De Geheime Leer
Zwolle
9
Powell 1: The mental plane,
Alice Bouwman
23
Barborka 3, Wies Kuiper
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December 2021

Amsterdam
18
De Mahatma Brieven,
inleidende gespreksgroep (11:00)
6
Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
gespreksgroep (14.00)
Arnhem
4
Studiegroep Geheime Leer deel 1(4),
Ineke Vrolijk
8
Gespreksgroep
8
Zoom studiegroep Geheime Leer deel 1 (4),
Ineke Vrolijk
13
Studiegroep Gevallen Engelen (1)
door Sandra van Dalen
20
Kerst/Lichtviering, leden en genodigden
22
Gespreksgroep
28
Kerstvakantie

Assen

Bijeenkomsten via Skype
Den Haag
13
Lichtfeest, ledenbijeenkomst
18
Meditatie Stem van de Stilte,
meditatiegroep, Ineke Vrolijk
18
Geheime Leer III, esoterische opstellen en
instructies, studiegroep, Ineke Vrolijk
Naarden
4
Zelf-transformatie
5
Centrale Groep
19
Kennismaking met Theosofie
Nijmegen
1
Beginnerscursus Tarot (online)
2
Het Goddelijk Plan, leesgroep (online)
12
Het proces van zelf-transformatie,
gespreksgroep
15
Beginnerscursus Tarot (online)
16
Jaarafsluting
Roermond
5
Groep innerlijke ontwikkeling
9
Zoom studiegroep voor beginners
19
Studiegroep voor gevorderden n.a.v. het
boek Bron van het occultisme.
Rotterdam
7
Rondetafelgesprek
14
Het Edele achtvoudige pad, Ineke Vrolijk
21
Het Thomas-evangelie toegelicht
met Zen, Tao en Theosofie.
Guido Lamot
Utrecht
3
Zoom: Studie De Geheime Leer,
door Ineke Vrolijk
Lezing Esoterische aspecten van het
kerstfeest, Jose Versteeg
6
Raja Yoga, Ildiko Flesch
7
Open huis, Willem van Gaalen
10
Meditatiegroep, Wouter van Beers
12
Raja Yoga, Ildiko Flesch
17
Studie Het Tibetaanse boek van
Lichtfeest, alleen voor leden
20
Raja Yoga, Ildiko Flesch
21
Inleiding in de theosofie,
Willem van Gaalen
24
Meditatiegroep, Wouter van Beers
27
Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
5
Studiegroep Theosofie en de
Wereldreligies, boeddhisme
19
Leesgroep De Geheime Leer
Zwolle
14
Lichtfeest

Verdere info zie de adressenlijst
achterin deze Theosofia, overige
info over NL bijeenkomsten
www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/
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Latente Vermogens In De Mens
Een reeks programma’s over
buitengewone ervaringen en energieën in
de ontwikkeling van de mens

Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig
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Programma

Het wijden van mensen, plaatsen en voorwerpen
Dr. ir. Gert Jan van der Steen,
Bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk, emeritus-hoogleraar Informatiekunde.
Aura’s en chakra’s leren waarnemen,
een weg van bewustwording van metafysische energie
Drs. Pierre van Eijl, honorair onderzoeker
op het gebied van het hoger onderwijs verbonden aan de Universiteit Utrecht
De symfonie van de spirituele ervaring
Dr. Saskia Bosman, bioloog en zelfstandig onderzoeker,
trainer voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.
De mens als antenne
Drs. Peter Kampschuur, psycholoog en ademtherapeut.

Er is meer tussen hemel en aarde…
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Magie en bescherming: de engelenkracht en het onzichtbare
Christian Vandekerkhove, docent Theosofie, Parapsychologie en Hylisch Pluralisme
Zo buiten - zo binnen...: over holografische neurale verwerking
van energetische signalen
Dr. Barbara Koning, godsdienstpsycholoog, geestelijk begeleider en droomconsulent
Psychokinese en poltergeist in de context van parapsychologisch onderzoek
Prof. em. Dr. Hans Gerding, filosoof, parapsycholoog,
docent, auteur en filosofisch counselor op het gebied van grenservaringen
Van groepsgeest naar teamspirit
Dr. P.W. (Pim) Blomaard, filosoof verbonden aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije
Universiteit en voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland.
Voor verdere informatie, kosten en inschrijving zie www.theosofie.nl/2021/najaarsdagen

Georganiseerd door:
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Atlantis, toen en nu
Richard Smoley
Richard Smoley is wetenschapper, schrijver
en filosoof. Hij richt zich op de mystieke en
esoterische tradities, in het bijzonder die van het
westen. Hij schreef verschillende boeken.
Dit artikel verscheen onder de titel Atlantis,
Then and Now in Quest van najaar 2019. Het
verscheen eerder in het tijdschift New Dawn en
in Richard Smoley's, Supernatural Writings on an
Unknown History (Tacher/Penguin, 2013). Smoley
schreef recent het boek A Theology of Love.

Tot op de dag van vandaag achtervolgt Atlantis de ziel van de mensheid. Een
halfvergeten continent dat van de ene dag op de andere in de oceaan zonk en de
naam heeft de geheime bron te zijn geweest van beschavingen zo ver van elkaar
verwijderd als Egypte en Centraal Amerika. Het zou een wonderbaarlijke technologie
hebben gekend, natuurlijk en bovennatuurlijk, en een niveau van ontwikkeling hebben
bereikt dat wij nog moeten evenaren. Hoewel niemand ooit boven alle twijfel verheven
materieel bewijs heeft gevonden van deze beschaving, zijn er weinig andere ideeën
die zo vaak in de occulte literatuur terugkomen.
Sceptici blijven lacherig doen om het idee van een verloren continent, maar het is niet
zo ongelofelijk meer als het ooit misschien is geweest – zeker niet voor de inwoners
van de hoofdstad van de eilandrepubliek van de Malediven in de Indische oceaan,
bedreigd door overstroming nu de opwarming van de aarde de zeespiegel blijft doen
stijgen. Wanneer we deze mogelijkheid accepteren, kunnen we ons afvragen of de
val van Atlantis zich zal herhalen met onze eigen beschaving die wordt geplaagd door
angsten voor ecologische rampen.
De legende van Atlantis verschijnt voor het eerst in twee dialogen van de Griekse
wijsgeer Plato (428-348 v.C.), de Timaeus en de Critias. Deze teksten zijn millennia
lang hoekstenen geweest van de Westerse esoterische traditie, en niet alleen door
hun discussie over Atlantis: de Timaeus in het bijzonder beschrijft een kosmologie
die zijn stempel zou drukken op mystieke tradities van gnostiek en hermetisme tot
aan de kabbala. Maar het is het verhaal over Atlantis dat het meest tot de menselijke
verbeelding heeft gesproken.
De meeste van Plato’s dialogen bevatten mythen. Dit zijn niet de traditionele mythen
van de Griekse religie, maar op zichzelf staande scheppingen. Eén van de meest
beroemde voorbeelden is te vinden aan het eind van De Republiek. Het beschrijft de
bijna-doodervaring van een soldaat genaamd Err, die naar het rijk van Hades gaat en
terugkomt. Hij vertelt van de Homerische helden die loten trokken voor de levens die
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zij zouden leiden in hun volgende incarnatie. Terwijl Plato zonder twijfel geloofde in
reïncarnatie, is het verhaal duidelijk bedacht om in te passen in zijn redenering. Vele
geleerden beschouwen het verhaal over Atlantis als een mythe langs deze lijnen,
zelfs hoewel Critias, de verteller hier, benadrukt dat het gaat om een verhaal dat,
hoewel vreemd, zeker waar is, zoals Solon, die de meest wijze was van zeven wijzen,
in zijn getuigenis stelde (Timaeus 20d-e).
De eigenlijke Critias was een oom van Plato. Zijn naam had een onverkwikkelijk
tintje in het Athene van Plato. Nadat de stad in 404 v.C. de Peloponnesische oorlog
had verloren van Sparta, was Critias aangesteld als één van de dertig tirannen, een
bloeddorstige junta die ongeveer een jaar regeerde voordat zij verdreven werd.
Niettemin heeft zijn verslag van deze dialoog een zweem van waarheid omdat Solon,
een wetgever en dichter die rond 600 v.C. leefde en die, zoals we hebben gezien,
befaamd was om zijn wijsheid, familie was van één van de voorouders van Critias.
Omdat Plato tot dezelfde clan behoorde, kan het verhaal van Atlantis een familietraditie
zijn geweest die Plato uit de eerste hand kende.
Het verhaal van Critias, dat in feite om Athene draait, is 9000 jaar voor de tijd van
Solon gesitueerd, ofwel in 9600 v.C. We horen dat Solon het op zijn beurt hoorde
van een Egyptische priester, die hem zei: Er zijn vele verwoestingen geweest van de
mensheid, en er zullen er nog vele volgen. Dit had veel oorzaken, maar de grootste
verwoestingen werden teweeggebracht door water en vuur. De priester voegde toe:
U herinnert zich maar één overstroming – de Grieken hadden een legende van een
overstroming zoals ook voorkomt in de Bijbel – maar er gingen er vele aan vooraf
(Timaeus 22c, 23b).
Voor deze overstroming, zo vervolgde de priester, was er een enorm eiland genaamd
Atlantis, gesitueerd voor de zee-engte die u de Zuilen van Hercules noemt (de straat
van Gibraltar). Het eiland was groter dan Libië1 en Azië samen, en was de route
naar andere eilanden. Van daar kon men oversteken naar het gehele daartegenover
gelegen continent dat de hele oceaan omringt’ (Timaeus 25c).
Een kaart van Atlantis uit Athanasius
Kircher´s Mundus subterraneus (1:82) 1664-’65.
De tekst bovenaan zegt:
De locatie van Atlantis, een eiland dat lang
geleden in de oceaan verzonk, volgens het
Egyptisch denken en Plato’s beschrijving.
Op deze kaart is het zuiden bovenaan,
met America rechts en Europa links.

Het Rijk van Atlantis had delen van Libië binnen de Zuilen van Hercules onderworpen
zo ver als Egypte, en delen van Europa zo ver als Tyrrhenia (Italië), en ging ook

Egypte en Griekenland overheersen. Het was in die tijd, aldus de Egyptische
priester, dat Athene weerstand bood aan de Atlantische invallers. Na extreme
gevaren te hebben doorstaan, versloeg de stad de invallers en zegevierde over
hen. Zij behoedde hen die nog niet onderworpen waren voor slavernij en bevrijdde
de andere volkeren die woonden binnen de zuilen. Maar later deden zich enorme
aardbevingen en overstromingen voor, en in één rampzalige dag en nacht zonken
al uw (de Griekse, red.) strijders tegelijkertijd weg in de aarde. Het eiland Atlantis
verdween op soortgelijke manier in de diepte van de zee. Om deze reden zijn deze
stukken van de zee onbegaanbaar en ondoordringbaar, want er ligt een modderbank
in de weg, veroorzaakt door het wegzinken van het eiland (Timaeus 25c-d). Dezelfde
overstroming overspoelde ook Griekenland, ontdeed het van zijn vruchtbare aarde
en liet het relatief kaal achter, zoals het al was in de tijd van Plato en zoals het nog
steeds is.
Hoe letterlijk wilde Plato dat zijn lezers deze mythe namen? Zoals bijna al zijn
overgeleverde werk, is de Timaeus geschreven in de vorm van een dialoog, een genre
dat de auteur in staat stelt afstand te nemen van de daarin voorkomende beweringen:
zij zijn niet noodzakelijkerwijs van Plato zelf, maar zijn van zijn personages. Niettemin
accepteerde Crantor, die als eerste rond 300 v.C. de Timaeus becommentarieerde,
de mythe als een waar verhaal, zoals ook de oude autoriteiten Strabo en Posidonius
deden.
Plato’s situering rond 9600 v.C. is fascinerend dicht bij het einde van de laatste ijstijd op
aarde – ongeveer 10.000 v.C. – , toen land dat boven het water uitstak onderstroomde
(bijv. het continentale plat dat een landbrug had gevormd tussen Groot Brittannië
en Europa). De teloorgang van het legendarische land past dus redelijk wel in de
algemeen aanvaarde wetenschappelijke chronologie. Niettemin blijft het nodig om
te achterhalen waar precies het verloren continent gelegen heeft. Om een of andere
bizarre reden, is de meest populaire keuze Thera geweest (het huidige Santorini),
een eiland in de Middellandse Zee, waarvan een groot deel werd verwoest in een
catastrofale vulkaanuitbarsting ergens tussen 1650 en 1500 v.C. Maar omdat Thera
niet voldoet aan de ligging of omvang zoals Plato die van Atlantis aangeeft (Thera
is veel kleiner), en omdat de datum van de uitbarsting in geen enkel opzicht dicht
bij Plato’s schatting ligt, is het een onwaarschijnlijke locatie voor de tot ondergang
gedoemde beschaving.
De meest plausibele kandidaat voor Atlantis is een duistere geologische formatie die
bekend staat als de Horseshoe Seamount Chain, gelegen in de Atlantische Oceaan
ongeveer 600 kilometer ten westen van Gibraltar. Dit is een groep van negen inactieve
vulkanen, die omhoog rijzen uit een afgrond van 4000-4800 meter diep. De hoogste
vulkaan, de Ampère Seamount, bereikt bijna het zeespiegelniveau. In dit gebied in
de Atlantische Oceaan ontmoeten drie belangrijke zeestromen elkaar, waardoor de
stromingen daar ongebruikelijk woelig zijn (Hatzky). De hoefijzerachtige vorm van de
formatie herinnert ook aan Plato’s beschrijving van Atlantis, waarvan de inwoners de
ringen van zee overbrugden rondom hun oorspronkelijke woonplaats (Critias, 115c).

1 De Grieken noemden vroeger Afrika soms Libië
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beschaving kun je toch niet stellen dat bewijs volledig ontbreekt. De Griekse historicus
Thucydides (ong. 460-400 v.C.), die zich als eerste in de geschiedenis met archeologie
bezig hield, zegt over Sparta (dat ook Lacedaemon wordt genoemd):
Als de stad van de Lacedaemoniërs ooit verlaten wordt en niets overblijft dan zijn
tempels en de fundamenten van de andere gebouwen, zou het nageslacht, denk ik, na
lange tijd geneigd zijn te denken dat hun macht zo groot was als hun bekendheid. En
toch bezetten zij twee vijfde deel van de Peloponnesos en hebben zij de hegemonie
over het geheel daarvan, als ook over hun talrijke bondgenoten daarbuiten. Maar
omdat Sparta voor een stad niet dicht bebouwd is en geen kostbare tempels en andere
gebouwen heeft, lijkt haar macht kleiner dan zij in werkelijkheid was (Thucydides
1.10; Smith, 19).
Ook Atlantis kan een grootse en vergevorderde beschaving zijn geweest die niets of
weinig tastbaars heeft achtergelaten.
De bergen van de Horseshoe Seamount. Rechts de Straat van Gibraltar

Nadat Atlantis verzonken was, werd het gebied buiten Gibraltar volgens Plato
onbevaarbaar door de modderbanken. Aristoteles noemt eveneens ondiepe wateren
ten gevolge van de modder in deze gebieden (Aristoteles, Meteorologica 354a;
Barnes 1:576), en een andere oudheidkundige bron, Scylax van Caryanda, noemt
een zee van dikke modder net buiten de Zuilen van Hercules. De niet meer bestaande
website ‘Terugkeer naar Atlantis’ tekent aan: ‘Het schijnt dat zelfs nog maar 2300
jaar geleden – niet meer dan een oogwenk in de geologische geschiedenis – de
Oceaan voorbij Gibraltar niet te bevaren was door de modderafzettingen afkomstig
van een verdwenen eiland. Zelfs vandaag blijkt uit onderzoek naar de zeebodem een
ongebruikelijk hoog niveau van afzetting.’
Het enige verschil tussen deze plaats en Plato’s Atlantis is dat het laatste een continent
was groter dan Azië en Afrika samen. Terwijl dit moeilijk is om te geloven, is het
niettemin treffend dat Plato ook heeft gezegd dat Atlantis de poort was naar andere
eilanden, en dat men vandaar kon doorsteken naar het gehele daar tegenovergelegen
continent dat door de ware oceaan wordt omgeven. Deze zee, die ligt binnen de
zeestraat van Heracles (de Middellandse Zee dus), is slechts een haven met een
nauwe ingang. Die andere zee is een echte zee, en het land dat zij omringt kan met
recht een grenzeloos continent worden genoemd (Timaeus 25a).
Deze opmerkelijke passage suggereert dat, in tegenstelling tot wat men gewoonlijk
denkt, de klassieken wisten dat er een continent lag aan de overkant van de Atlantische
oceaan, waartoe Atlantis ooit als een toegangsweg diende. Hoewel het Amerikaanse
continent niet echt de Atlantische oceaan omringt, kan het, vanuit de oudheid bezien,
een ‘grenzeloos continent’ worden genoemd. Dat er een herinnering bestond aan een
continent aan de overzijde van de Atlantische oceaan is één van de meest treffende
details die suggereren dat dit verhaal niet alleen maar fantasie is.
Of de Horseshoe Seamount Chain echt de locatie was van Atlantis is een vraag
voor geologen en archeologen, maar zelfs wat betreft deze verondersteld grootse
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In het Westen waren Plato’s werken, en daarmee de legende van Atlantis, van de 5e
tot de 15e eeuw bijna volledig onbekend. Toen zijn geschriften in de Renaissance
weer opdoken, werd Atlantis het onderwerp van toenemende speculatie. Hoewel de
Bijbel, de hoogste autoriteit op dat moment, het verdwenen continent niet noemde,
sprak hij wel over een grote zondvloed, en op het eerste gezicht was er geen reden
dat deze vloed niet Atlantis kon hebben verzwolgen. In de laatste vijfhonderd jaar is
er een veelvoud aan theorieën geweest over het verloren continent, die gaan van
waarschijnlijk tot volkomen idioot. We kunnen ze niet allemaal, of zelfs maar een
aantal, hier bespreken. Lezers kunnen het boek van Joscelyn Godwin Atlantis and the
Cycles of Time lezen, dat deze theorieën uitvoerig behandelt.
Eén van de belangrijkste figuren die in de afgelopen tijd over Atlantis heeft verteld
is H.P. Blavatsky, die het continent besprak in haar veelomvattende werken Isis
Ontsluierd en De Geheime Leer (GL). Maar het Atlantis van Blavatsky is niet hetzelfde
als dat van Plato. Haar ingewikkelde esoterische theorie veronderstelde een aantal
wortelrassen die ons huidige zgn. Arische ras waren voorgegaan. Het Arische ras
was in haar ogen niet beperkt tot Germaanse of zelfs Indo-Europese volkeren, maar
omvatte praktisch de gehele mensheid van de afgelopen miljoenen jaren. Dit Arische
wortelras was voorafgegaan door vier andere, waarvan twee, de Chhatya en het
Hyperborese, zichzelf nauwelijks manifesteerden op het fysieke vlak. De derde en
vierde wortelrassen waren Lemurië (genoemd naar een ander verzonken continent
dat volgens sommige negentiende-eeuwse paleontologen in de Indische Oceaan
lag) en Atlantis. Blavatsky schreef: Tot aan dit punt van de evolutie (dus tot Atlantis,
het vierde wortelras) behoort de mens meer tot de metafysische dan tot de fysische
natuur. Pas na de zogenaamde VAL begonnen de rassen zich snel tot een zuiver
menselijke vorm te ontwikkelen. Ze voegde toe dat ze veel groter in omvang waren
dan wij nu zijn (Blavatsky, GL II, p. [227]).
De bewoners van Atlantis hadden een fatale tekortkoming, zo stelt Blavatsky, ze
droegen het kenmerk van tovenarij. De Atlantiërs van de latere periode stonden
bekend om hun magische krachten en hun verdorvenheid, hun ambitie en hun
minachting voor de goden (Blavatsky, GL II, p. [286], [762]). Deze fatale tekortkoming
leidde tot hun vernietiging door water.
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Tot zo ver lijkt het verhaal van Blavatsky overeen te stemmen met dat van Plato,
tenminste afgezien van de tovenarij. Maar de tijdsspanne die zij geeft voor de
opkomst en ondergang van Atlantis gaat veel verder terug dan bij hem. Inderdaad,
de eerste grote vloed … liet 850.000 jaar geleden de laatste gedeelten van Atlantis
verzinken (Blavatsky, GL II, [332]). De inwoners van Plato’s Atlantis waren niet meer
dan ontaarde afstammelingen, de laatst overgeblevenen van het atlantische ras
(Blavatsky, GL II, p. 429).
Blavatsky’s verhaal heeft veel latere beschrijvingen van
Atlantis beïnvloed, vooral de bewering dat Atlantis verging
omdat zijn inwoners misbruik maakten van hun occulte
krachten. De Amerikaanse ‘slapende profeet’ Edgar Cayce
(1877-1945) had soortgelijke en hoogst invloedrijke ideeën.
Zijn ‘readings’ (waarin hij in trance gebruik maakte van zijn
helderziendheid, red.) schetsten een beeld van Atlantis dat
in veel opzichten leek op dat van Blavatsky, hoewel zijn
chronologie anders was en veel recenter: hij stelde dat
Atlantis verwoest was in drie catastrofes in 58.000, 20.000
en 10.000 v.C. Net als Blavatsky zei Cayce dat Atlantis
verzonk omdat zijn bewoners hun krachten misbruikten.
Hoewel zij van een spiritueel hoger niveau waren dan de
voorgaande wortelrassen, vermengden de Atlantiërs zich
Edgar Cayce
met hen, en produceerden aldus monsterlijke hybriden. De
goede Atlantiërs, Kinderen van de Wet van het Ene, wilden de hybriden helpen en hen
verheffen tot hun rechtmatige positie als kinderen van God, maar een andere groep,
de Zonen van Belial, behandelden de hybriden als sensuele lustobjecten.
De eerste verwoesting van Atlantis, zei Cayce, kwam door een verkeerd gebruik van
geavanceerde technologie om grote vleesetende dieren die de aarde overwoekerden
uit te roeien; de tweede door een verkeerd gebruik van een ‘vuursteen’ die kosmische
energie aantrok; de derde door een soortgelijk verkeerd gebruik van een kristal dat
zowel zonne- als geothermische energie gebruikte. Deze laatste verwoesting vond
zijn afronding in 9500 v.C., dichtbij de datum die Plato noemt.
In een reading in 1926 noemde Cayce een aantal eilanden, die Binimi heetten, 45
mijl uit de kust van Florida, als de hoogste pieken van Atlantis. Voor Cayce waren
die het hoogste deel van een ooit groot continent, waarin de beschaving die nu in de
wereldgeschiedenis bestaat, veel van wat haar gevormd heeft kan terugvinden.
Cayce voorspelde voor de 20e eeuw ook belangrijke ‘veranderingen in de aarde’,
een begrip dat vaak in New Age kringen op zou duiken. Zoals hij in 1940 stelde gaat
Poseidia weer stijgen (Poseidia was de naam die Cayce gaf aan het grootste eiland in
de Atlantis-archipel). Verwacht het in 1968 of 1969. Niet zo ver weg meer! (Carter, 52).
Inderdaad voorspelde Cayce reusachtige omwentelingen van land en zee tussen
1932 en 1998. Deze zouden beginnen, zei hij, met veranderende omstandigheden in
de Zuid Zee (het zuidelijk deel van de Grote Oceaan) en … met het dalen of stijgen
van daartegenover gelegen delen, of in het Middellandse zeegebied, en het gebied
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van de Etna. Maar de veranderingen zouden over de hele wereld gevoeld worden. Het
grootste deel van Japan moet in zee verdwijnen. Het noordelijk deel van Europa zal
in een oogwenk veranderen. In Amerika zullen zich over het gehele land vele fysieke
veranderingen van kleinere of grotere aard voordoen… Delen van de huidige oostkust
van de staat New York, of de stad New York zelf, zullen grotendeels verdwijnen, de
wateren van de Grote Meren zullen leegstromen in de Golf van Mexico (Carter, 52).
De veranderingen die Cayce voor de aarde voorspelde in een groot deel van de 20e
eeuw hebben zich niet voorgedaan in de jaren die hij noemde, maar het wordt wel
moeilijk om daar nu lacherig over te doen. Klimaatverandering is heden ten dage
niet meer een mogelijkheid, maar een realiteit. Enkele recente voorbeelden hiervan
uit de Britse The Guardian: Alaska zit gevangen in een soort hete ‘feedback loop’
(lett. terugkoppelingslus, red.), daar het Arctisch gebied veel sneller opwarmt dan de
rest van de aarde. Temperatuurstijgingen van meer dan 6 graden Celsius hebben de
kusten helpen opwarmen (Cagle). Over de andere pool, schrijft The Guardian, dat
de forse afname van het gemiddelde jaarlijkse bereik van het zee-ijs betekent dat
Antarctica in de afgelopen vier jaar evenveel ijs heeft verloren als het Arctisch gebied
in 34 jaar (Carrington 2019). Het snelle smelten van de ijskappen kan (onder andere)
de niveaus van de oceanen doen stijgen, wat leidt tot overstromingen in kustgebieden
zoals de Oostkust (van de VS), zoals Cayce voorspelde. Hij kan gelijk hebben gehad
over de gebeurtenissen, hoewel niet over de precieze tijdstippen daarvan.
Bovendien maakt de theorie van de platentektoniek, die aantoont dat de continenten
al vele geologische tijdperken drijven op de aardkorst, het idee van stijgende en
dalende continenten meer plausibel dan honderd jaar geleden (zij het over een veel
langere periode dan Plato dacht). In elk geval lijkt het idee van een overstroomd
continent niet zo dom als het ooit was.
Zorgen over een herhalen van de val van Atlantis worden gevoed door een andere
langdurige Westerse nachtmerrie: de vrees dat de val van het Romeinse Rijk zich
zal herhalen. Deze bezorgdheid komt op vreemde plekken naar boven. Een artikel
uit het tijdschrift Mad (april 1960) vertelt ons dat ‘Amerika soft wordt zelfs tot het punt
waarop onze benen ineen zullen schrompelen tot rudimentaire proporties, wat ons
een gemakkelijk doelwit zal maken voor de magere en hongerige barbaren uit het
Oosten’. De cartoon die dit artikel vergezelt toont een dikke blanke Amerikaan die
als een pop met ronde billen omver geduwd wordt door een uitgemergelde RoodChinese soldaat met uitstekende voortanden.
Als we terugkeren naar het serieuzere werk: Edward Gibbon, wiens achttiendeeeuwse verslag over het verval en de ondergang van het Romeinse Rijk nog steeds
toonaangevend is, voelde zich verplicht zijn verhaal te onderbreken door aan te tonen
dat de val van Rome niet opnieuw kon gebeuren, deels omdat de Westerse beschaving
inmiddels was overgebracht naar Amerika. Als de overwinnende barbaren slavernij
en verwoesting zover als de Atlantische oceaan brengen, schrijft Gibbon, zouden
tienduizend schepen de restanten van de beschaafde maatschappij mee kunnen
nemen tot buiten hun bereik, en zou Europa opleven en bloeien in de Amerikaanse
wereld, die al vol staat met haar koloniën en instituten (Gibbons, hoofdstuk 38). Hij
Theosofia - Jaargang 122 - nr. 3 - september 2021

133

zou deze angst niet hebben genoemd of niet de noodzaak hebben gevoeld haar te
ontkennen als zij niet leefde in de hoofden van zijn achttiende-eeuwse lezers.
Deze collectieve angst uit zich ook in een vrees voor een apocalyps, geïnspireerd
door Bijbelboeken als Daniël en de Openbaring van Johannes (De Apocalyps).
Zorgen over de teloorgang van onze beschaving gaan terug tot het begin van de
Westerse beschaving. Vandaag de dag manifesteren zij zich, in een multiculturele
vorm in ideeën over het einde der tijden, overgenomen van inheemse culturen, zoals
de sensatie van 2012 (het einde van de Maya kalender, red.), en in een seculier jasje in
één of andere soort ecorampen. Inderdaad kunnen bepaalde belangengroeperingen
deze vrees koesteren om te vermijden dat mensen in zelfgenoegzaamheid achterover
gaan leunen.
Ik ben het persoonlijk niet eens met deze tactiek. We hebben lang genoeg geleefd met
de Apocalyps, en hebben geen behoefte aan nieuwe verschijningsvormen daarvan
om ons te motiveren. Mensen nemen niet de beste beslissingen wanneer zij bang
zijn. Als we de problemen die ons confronteren willen oplossen, moet dat gebeuren
door deze rustig en realistisch tegemoet te treden, zonder de noodzaak te voelen
onszelf schrik aan te jagen.
Om af te sluiten met een profetie van mijzelf in de New Age: In de New Age zullen we
moeten leven zonder profetieën.
Vertaling Peter Lepoole

Avatars, genieën en het
channelen van het goddelijke
Ray Grasse
Ray Grasse werkte in de negentiger jaren bij de
staf van de uitgeverij van de Theosophical Society
Adyar. Hij is de auteur van verschillende boeken,
waaronder An Infinity of Gods: Conversations with
an Unconventional Mystic (Inner Eye, 2017).
Zijn website is www.raygrasse.com.
Dit artikel verscheen in Quest 108: 2,
lente 2020 onder de titel:
Avatars, Geniuses, and Channeling the Divine
De term ‘avatar’ is tegenwoordig een modewoord in de popcultuur, vooral vanwege
de associatie met de blockbuster-films van regisseur James Cameron. Maar zoek
het woord op in de spirituele literatuur en je zult het gedefinieerd zien als de directe
incarnatie van het goddelijke in onze wereld.
In het hindoeïsme bijvoorbeeld wordt ons verteld over de tien verschijningen van
Vishnu in de vorm van onder meer een vis, schildpad, zwijn, half mens-half leeuw en
in meer ontwikkelde figuren zoals Rama, Krishna, Boeddha en (de laatste van allen)
Kalki. In de Bhagavad Gita zegt Krishna tegen prins Arjuna:
Telkens als rechtvaardigheid [dharma] wankelt en onrechtvaardigheid overheerst,
zend Ik Mijzelf uit. Voor de bescherming van de goeden, voor de vernietiging van
de goddelozen, en voor de vestiging van gerechtigheid, word ik van eeuw tot eeuw
wedergeboren (Bhagavad Gita IV, 7-8).
Dat is zeker inspirerend. Toch heb ik lang het gevoel gehad dat er iets paradoxaals zit
in het avatar-concept, vooral omdat in sommige van deze verhalen de avatar expliciet
zegt dat hij talloze vorige levens heeft gehad. Krishna zegt dit bijvoorbeeld ook tegen
Arjuna: Wij beiden, ik en gij, hebben vele levens doorgemaakt. De mijne zijn aan mij
bekend; gij kent de uwe niet (Bhagavad Gita IV, 5).
Waarom is dat paradoxaal? Als de avatar inderdaad een rechtstreekse incarnatie
van het goddelijke is, waarom zouden deze verhalen dan ook spreken over een
veelvoud aan vorige levens, net als bij elke andere sterveling? Merk op dat Krishna
niet simpelweg spreekt over acht, negen of tien vorige levens, maar over ‘vele,
vele levens’, bijna alsof hij een gewoon mens was die zelf de eindeloze ronde van
wedergeboorten doormaakte. En trouwens, zijn we niet allemaal incarnaties van het
goddelijke? Dus hoe rechtstreeks incarneert een avatar eigenlijk?
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Een geschikt voertuig worden
Laten we voor de discussie aannemen dat het inderdaad mogelijk is dat het goddelijke
onze wereld binnentreedt, of we nu denken in termen van God of eenvoudig van een
hoog ontwikkeld spiritueel wezen dat naar beneden wil komen om ons te helpen, een
goddelijke afgezant. Hoe dan ook, deze goddelijke intelligentie zou noodzakelijkerwijs
veel hoger ontwikkeld zijn dan gewone stervelingen.
Maar als dat zo is, hoe zou dat spirituele wezen dan zo maar rechtstreeks in onze
wereld kunnen incarneren? Om een analogie te gebruiken: probeer je een mens voor
te stellen - zeg Martin Luther King - die probeert te incarneren in het mierenrijk om de
mieren te helpen. Hoe zou hij zich kunnen aanpassen aan de enorme beknelling die
hij tijdens die overgang zou tegenkomen? En hoe zou hij zich kunnen verhouden tot
de totaal andere denkwijze en biologie van de mierenwereld?
Op een vergelijkbare manier moeten we ons afvragen: hoe zou een enorm
geëvolueerde goddelijke entiteit - misschien zelfs God zelf – zo maar in een gewone
menselijke vorm kunnen glijden en op ons niveau met ons omgaan?
Er is een relatief eenvoudige oplossing voor dit probleem: de goddelijke intelligentie
zou een menselijke geleider kunnen gebruiken om door te werken. Dat wil zeggen,
als er een mens op aarde was die gedurende vele levens voldoende was geëvolueerd
om te resoneren met die verheven goddelijke impuls, zou hij of zij kunnen dienen als
een kanaal, een geschikte gastheer, voor die goddelijke inspiratie.
Dit concept sluit nauw aan bij een van de
centrale kenmerken van het leven van
Jezus zoals dat in de Bijbel wordt uitgebeeld.
Tot ongeveer zijn dertigste jaar gedroeg
Jezus zich als een relatief normaal persoon.
Hij had nog niet de volledige status van
zijn bedoelde bestemming bereikt. Als we
de geschreven verslagen mogen geloven,
scheen zelfs hij zijn transformatie pas als
voltooid te beschouwen toen hij formeel
was gedoopt. (Denk daar eens over na:
waarom zou een voorbestemde Zoon van
God enige behoefte voelen om door een
gewone sterveling gedoopt te worden?)
Bij zijn doop in de rivier de Jordaan daalde
de Heilige Geest op hem neer, in de vorm
van een duif wordt ons verteld, en op dat
moment kwam er een stem uit de hemel
die zei: Dit is mijn geliefde zoon, in hem
vind ik vreugde (Matt. 3: 17; Marc. 1: 11;
Luc. 3: 22). Je zou heel goed kunnen zeggen dat hij op dat moment getransformeerd
werd van simpelweg Jezus de timmerman tot Jezus de Christus. Hij was nu een
bewust doorgeefluik geworden voor God de Vader, een gewillig kanaal voor de
goddelijke wil.
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Zelfs tot aan het einde van zijn leven leek Jezus ambivalentie te tonen ten opzichte
van dat dubbele bestaan van hem, tegelijk sterfelijk en goddelijk, zoals duidelijk was
in de hof van Getsemane. Het evangelie van Matteüs beschrijft het als volgt: Hij zei
tegen hen: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot aan de dood toe’. Hij liep nog een stukje
verder en boog met zijn gezicht naar de grond, biddend: ‘Mijn vader! Als het mogelijk
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt’
(Matt. 26: 38–39). Dit impliceert duidelijk dat er naast de goddelijke persoonlijkheid
nog steeds een heel menselijke persoonlijkheid was, en dat zij niet volledig waren
versmolten tot één enkele entiteit.
Het verband tussen avatar en genie
Naar mijn mening bestaat hier een analogie met de levens van grote genieën, of ze
nu artistiek, literair of wetenschappelijk van aard zijn. Af en toe komen we een waar
genie tegen die een werk produceert dat transcendent lijkt in zijn schittering, alsof hij
of zij iets had aangeboord dat ver buiten het gewone menselijke vermogen ligt en dat
het vuur van de goden in tastbare vorm naar beneden had gehaald.
Een groot schrijver bijvoorbeeld, zoals Shakespeare of Herman Melville, kon een
werk schrijven dat op meerdere niveaus tegelijk lijkt te werken en zich openstelt
voor talloze interpretaties gedurende de daarop volgende jaren of eeuwen, soms op
manieren die zelfs de auteur niet volledig leek te begrijpen. Kunstenaars, songwriters
of dichters beweren vaak dat ze zich niet helemaal verantwoordelijk voelden voor hun
werk, alsof hun creativiteit meer leek op het kanaliseren van iets van bovenaf. Dus
waar kwam dat vandaan?
In het oude Griekenland werd deze gedachtegang soms uitgelegd met het idee van
de muze. De negen Muzen werden beschouwd als de bron en inspiratie voor alle
grote prestaties op het gebied van kunst, dans, poëzie, komedie, astronomie, muziek
en geschiedenis. Een verwant begrip is het Latijnse genius, dat verwijst naar de
beschermgod of -geest die vanaf de geboorte over elke persoon waakt, en ook naar
het concept van de geest, dat we kennen uit die de verhalen uit het Midden Oosten
over geesten in flessen die ongewone krachten bezaten.
Terwijl het idee van de avatar een buitengewone mate van morele en spirituele zuivering
gedurende meerdere levens lijkt te vereisen om een sterveling als een geschikte
gastheer te kwalificeren, is het anders in het geval van artistieke of intellectuele
genieën. Hier lijkt het meer een kwestie te zijn van het in de loop van de tijd ontwikkelen
van iemands creatieve en mentale kwaliteiten, meer dan expliciet spirituele of morele
kwaliteiten. (Bedenk maar eens hoe veel van onze grootste kunstenaars hebben laten
zien dat ze erg gebrekkige mensen waren). Als je je niet op je gemak voelt met een
reïncarnatiemodel, zou je kunnen denken aan de spreekwoordelijke tienduizend uur
van auteur Malcolm Gladwell. Hij suggereert dat iemand pas een zekere mate van
uitmuntendheid bereikt na zoveel uren en jaren beoefenen van een discipline.
Hoe dan ook, deze meer expliciet creatieve vorm van genialiteit vereist dat een
persoon zijn talenten zo aanscherpt dat de noodzakelijke motorische vaardigheden
instinctief worden. Op dit punt kunnen hogere invloeden binnenkomen en iemands
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vermogens leiden - of deze invloeden nu externe intelligenties zijn of gewoon iemands
eigen intuïtieve vermogens.
Als iemand die in de afgelopen decennia betrokken is geweest bij verschillende
creatieve projecten, ben ik gaan geloven dat de meesten van degenen die zich
gedurende een bepaalde periode met de kunsten bezig hebben gehouden, zulke
momenten van inspiratie hebben meegemaakt, hoe vluchtig ook. Op dit punt kan
het aanvoelen alsof er iets aan je is overhandigd, en je bent volledig verrast door het
resultaat.
Maar ik denk dat we dit dichter bij huis kunnen zoeken en in een nog meer alledaagse
context, aangezien het proces dat ik hier beschrijf waarschijnlijk kan plaatsvinden op
elk gebied waarop men meesterschap heeft ontwikkeld. Een voorbeeld is te zien bij
sporters. Ik herinner me dat ik jaren geleden naar een interview met een succesvolle
professionele American Footbalspeler keek, waarin hij sprak over speciale momenten
tijdens wedstrijden waarop hij zich volledig ‘ingetuned’ voelde, de tijd leek te vertragen
en hij precies de juiste bewegingen maakte bij het gooien van de bal naar een
downfield-ontvanger. We kunnen met recht zeggen dat hij op die momenten zijn eigen
persoonlijke ‘genie’ aanboorde.

scherper in focus brengt. In zekere zin biedt het een manier om jezelf onder de knie
te krijgen.
Deze oefening maakt ook de weg vrij voor een hogere intuïtieve genius om binnen
te komen en te werken vanaf een niveau boven het conventionele denken. Het is
een beetje zoals een gat in het plafond slaan om een dakraam te maken, zodat
zonlicht naar binnen kan stromen. Ik stel me voor dat het onder de knie krijgen van
een bepaalde vaardigheid of onderwerp, helpt om een ‘dakraam’ in jezelf te creëren,
waardoor je een heen-en-weer communicatie mogelijk maakt tussen de lagere en
hogere niveaus van je natuur.
Door dat te doen, wordt iemand uiteindelijk een avatar voor zichzelf, en mogelijk ook
voor anderen.
Vertaling Marianne Plokker

Je hoort soortgelijke opmerkingen van krijgskunstenaars, skiërs en honkbalspelers,
maar ook van dansers, meesterkoks of deelnemers aan religieuze of magische
rituelen. Tijdens mijn korte verblijf in een zenklooster in New York, nam ik deel aan een
ceremonie waarin mijn bewegingen en die van mijn mededeelnemers samenvloeiden
op een manier die een telepathische verbinding tussen ons suggereerde. Hoewel
het moeilijk te beschrijven is, voelde het alsof iets groters dan onze oppervlakkige
persoonlijkheden de show regisseerde.
Wat gebeurt er precies op zulke momenten? Moeten we het toeschrijven aan een
externe godheid of muze die ons bewustzijn leidt? Heeft het met ons eigen hogere
zelf te maken? Of is het misschien gewoon een kwestie van hogere hersenfuncties,
zonder dat er theorieën over God, engelenwezens of spirituele factoren nodig zijn? Ik
weet niet zeker of het er echt toe doet, want het resultaat is in ieder geval hetzelfde.
Beheers één ding
Ik zou willen eindigen met een suggestie om op een speciale manier dit vermogen
in ons eigen leven te cultiveren en te ontwikkelen Het komt voort uit iets wat ik een
spirituele leraar ooit tegen zijn studenten hoorde zeggen. Om formeel bij hem te
kunnen studeren, stelde hij als belangrijkste voorwaarde dat men ‘één ding onder de
knie zou krijgen’, of het nu een onderwerp, een talent, een handvaardigheid of een
spirituele oefening was, en dat men daarin ‘de beste en meest deskundige van de
wereld zou worden’.

De negen muzen

Hoe meer ik hier in de loop der jaren over heb nagedacht, hoe meer ik denk dat het
verband houdt met waar we hier naar hebben gekeken. Door je in een vaardigheid
of onderwerp te verdiepen en daarin een graad van meesterschap te ontwikkelen,
gebeuren er verschillende dingen. In ieder geval is het een aardende of centrerende
discipline die iemands mentale en fysieke energieën organiseert en iemands leven
138

Theosofia - Jaargang 122 - nr. 3 - september 2021

Theosofia - Jaargang 122 - nr. 3 - september 2021

139

Leren van het verleden
Barbara Hebert
Barbara Hebert is de president van de
Theosophical Society in America.
Dit artikel verscheen in Quest, herfst 2019
onder de titel Learning from the Past.

Wat komt er in je op als je denkt aan oude beschavingen? Sommigen van ons denken
misschien aan het oude Griekenland of Rome, Kreta en de Minoïsche beschaving,
Mesopotamië, of zelfs Atlantis en Lemurië. Anderen zijn misschien benieuwd naar
het verband tussen oude beschavingen en buitenaardse wezens. Eén ding is zeker:
het idee van oude beschavingen geeft je de mogelijkheid om terug te kijken in de
oudheid, je voor te stellen hoe het geweest moet zijn, en na te denken over wat we
kunnen leren van het verre verleden.
Als onze gedachten afdwalen naar Atlantis, hebben we misschien verheffende beelden
van een geavanceerde cultuur: vergezichten van prachtige gebouwen omgeven door
kalme blauwe zeeën, edele en begaafde mensen en een utopische samenleving.
Degenen onder ons die geloven in reïncarnatie kunnen zich ons leven daar bijna
voorstellen.
Plato beschreef Atlantis, inclusief zijn ondergang, in zijn dialogen de Timaeus en
de Critias. Daarin vertelt Critias (in het gewone leven Plato’s oom) het verhaal van
Atlantis, dat blijkbaar zo’n tweehonderd jaar eerder door een Egyptische priester
aan de Griekse wijsgeer Solon was verteld. Volgens dit verhaal werden de mensen
van Atlantis, een eiland gelegen in de Atlantische Oceaan tegenover de Straat van
Gibraltar, hebzuchtig en corrupt. Daarom vernietigden de goden de beschaving met
een enorme aardbeving die het land naar de bodem van de zee deed zinken.
Veel historici geloven dat het verhaal van Critias, of liever gezegd van Plato, slechts
een legende of een sprookje is. Anderen geloven dat Plato het verhaal van Atlantis
zelf heeft verzonnen om zijn filosofische opvattingen over de samenleving en het
menselijke gedrag te illustreren.
In theosofische leringen geeft H.P. Blavatsky aan dat Atlantis (en Lemurië, een
continent dat nog eerder werd vernietigd) echt bestaan hebben. Ze schrijft dat Atlantis
niet één eiland was, maar ‘een heel continent’. Ze zegt dat Poseidonis, het laatst
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overgebleven eiland, ongeveer elfduizend jaar geleden werd overspoeld (Collected
Writings, V: 221, 223). Haar beschrijvingen van Atlantis en Lemurië staan tussen de
verhandelingen over de evolutionaire stadia van de mensheid.
We vinden ook verwijzingen naar Atlantis en Lemurië in de Mahatma-brieven aan A.P.
Sinnett. De Mahatma Koot Hoomi (KH) schrijft: We houden staande dat een reeks
beschavingen, heeft bestaan, zowel vóór als na de IJstijd, dat deze op verschillende
punten van de aardbol bestonden, het toppunt van glorie bereikten en stierven. Hij
schrijft ook dat onze huidige continenten, evenals Lemuria en Atlantis al verscheidene
malen onder water zijn verdwenen en de tijd hadden om weer te verschijnen, en
hun nieuwe groepen mensen en beschavingen te dragen; en dat bij de eerste grote
geologische beroering, bij de volgende ramp - in de reeks van periodieke rampen die
van het begin tot het einde van elke Ronde plaatsvinden - onze continenten zullen
verzinken, en die van Lemurië en Atlantis weer boven zullen komen. (Mahatma
Brieven, chronologische uitgave, 310-11; NL: Barker, Brief 23B p. 163-166)
Deze uitspraken geven ons stof tot nadenken over de millennia die deze oude
beschavingen nodig hadden om te ontstaan, hun hoogtepunt te bereiken en te
verdwijnen in de afgrond van de tijd. Nadenken over deze beschavingen moedigt ons
aan om verder te denken dan de geaccepteerde grenzen van de geschiedenis en om
vragen te stellen over wat we in de geschiedenislessen hebben geleerd.
Het geeft ons ook de gelegenheid om te dromen over vorige levens in de (relatief)
utopische samenleving van Atlantis. Maar men kan oprecht vragen: hoe kan het
beschouwen van deze oude beschavingen ons vandaag helpen? Welke waarde heeft
het om millennia terug te kijken naar beschavingen die niet meer bestaan?
We kunnen denken aan dit geparafraseerde
citaat van de filosoof George Santayana:
Degenen die niet leren van de fouten van hun
voorgangers zijn voorbestemd om die fouten te
herhalen.
Zijn er lessen te trekken uit de verhalen van
Atlantis, Lemurië en andere oude beschavingen?
Vanuit een theosofisch perspectief zijn er altijd
dingen te leren die ons helpen ons bewustzijn en
onze alertheid te vergroten.
Of men nu gelooft dat Atlantis bestond en verzonk
omdat de mensen die er woonden hebzuchtig en
corrupt werden, is echt niet van belang. Als we
het opvatten als een modern moraliteitsverhaal
moedigt het ons aan om na te denken over
George Santayana
het belang van een moreel en ethisch leven,
toegewijd aan het heil van de mensheid. We kunnen aannemen dat we allemaal de
betekenis van moraliteit en ethiek begrijpen, maar ieder van ons heeft hier zijn eigen
specifieke opvattingen over. Wat voor één persoon ethisch lijkt, wordt door een ander
niet noodzakelijkerwijs als ethisch gezien.
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Een voorbeeld hiervan is te zien in het voorjaarsnummer van 2019 van Quest:
‘omgaan met ahimsa’ (geweldloosheid). Sommigen zeggen dat het enige ethische
dieet veganistisch is, anderen vinden dat vegetarisch eten het aangewezen ethische
dieet is, terwijl weer anderen geloven dat er geen enkel dieet nodig is om een
ethisch leven te leiden. Dit zijn persoonlijke beslissingen gebaseerd op individuele
overtuigingen. Vanuit een theosofisch perspectief moet ieder van ons luisteren naar
zijn of haar eigen innerlijke stem als leidraad voor moraal en ethiek.

treurt, beseffen we dat de scheiding tijdelijk is en dat we herenigd zullen worden,
zoals we dat door de millennia heen hebben meegemaakt.

Daarom kunnen zich in ons leven van vandaag, als we over moraal en ethiek
nadenken, persoonlijke vragen voordoen. zoals: Hoeveel van mijn gedragingen,
gedachten en gevoelens waren vandaag in overeenstemming met mijn morele en
ethische overtuigingen? Wat zou ik willen? Hoe ga ik veranderen? Wat zal morgen
anders zijn?

Als dit scenario juist is, al was het maar gedeeltelijk, realiseren we ons als we door
de lens van de tijd kijken, dat er niets meer van over is: het huis, het gezin, het werk,
zelfs de bomen en planten bestaan niet meer. Het kan een schok zijn om plotseling te
beseffen dat dit alles weg is, maar voel je je nu overweldigd door verdriet?
Helpt deze oefening je te begrijpen dat elk ding dat tijdelijk is verdwijnt in de afgrond
van de tijd? Het is de ultieme realiteit, en onze zielen zijn emanaties van die ultieme
werkelijkheid die eeuwig bestaat. Terwijl de oude familie er niet meer is, zijn hun
zielen niet verdwenen. Ze zijn waarschijnlijk bij ons en wonen vandaag in een ander
fysiek lichaam.

We kunnen ook het moraliteitsverhaal van Atlantis gebruiken om ons te begeleiden
in ons bredere perspectief op de wereld om ons heen. Hoewel de TS in America
op geen enkele manier politiek betrokken wil zijn, kunnen en zullen leden van de
TS wél politiek betrokken raken. Als individuen die zich inzetten voor het welzijn
van de mensheid, is het logisch dat we onze eigen persoonlijke morele en ethische
overtuigingen bezien tegen het licht van wat er in onze wereld gebeurt. Als theosofen
kunnen we inspanningen ondersteunen die proberen het bewustzijn van de mensheid
te vergroten, het bewustzijn dat ieder van ons een emanatie is van de ultieme realiteit
(of hoe we dat ook noemen). Nogmaals, dit zijn persoonlijke beslissingen voor ieder
van ons en zij moeten worden geleid door onze eigen innerlijke stem.
We kunnen ons ook afvragen welke andere lessen we kunnen leren van het terugkijken
in de tijd. De oude beschavingen op deze planeet kunnen ons extra inzicht opleveren.
Zoals hierboven geciteerd, geeft K.H. aan dat de geschiedenis van de mensheid op
deze planeet veel ouder is dan onze moderne wetenschap gelooft. De miljoenen jaren
die de aarde nodig heeft om grote landmassa’s te verplaatsen, inclusief hun opkomst
en ondergang, is verbijsterend. Volgens veel moderne historici wordt het oudste
fossiel van een mens, een kaakbeen in 1991 gevonden in Malawi, geschat op 2,3-2,5
miljoen jaar oud. Op grond van uitspraken in De Mahatma Brieven realiseren we ons
dat tweemiljoen jaar relatief recent is in vergelijking met de tijden die nodig zijn voor
veranderingen en verschuivingen van de aarde. Interessant, maar nogmaals, hoe kan
dit begrip ons helpen bij ons leven van vandaag?
Nadenken over het aantal keren dat we hebben geleefd (ervan uitgaande dat men in
reïncarnatie gelooft) en de millennia die samenhingen met de opeenvolging van die
levens, plaatst deze huidige incarnatie in perspectief. De erkenning van de oudheid
van onze wereld en onze rol daarin zet de zeventig tot negentig jaar die velen van
ons leven in perspectief. Hoe belangrijk is één gebeurtenis, zelfs als die enorme
moeilijkheden en lijden veroorzaakt, in de algehele reikwijdte van onze vele levens en
van onze spirituele evolutie? Deze zienswijze kan sommige van onze gehechtheden
verminderen. Als we geloven dat we eerder hebben geleefd en dat we weer zullen
leven, als we geloven dat onze zielen al miljoenen jaren in ontwikkeling zijn, kunnen
we anders reageren als een dierbare overlijdt. Terwijl de persoonlijkheid begrijpelijk
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Laten we een stap verder gaan in deze gedachtegang. Stel je voor dat je in Atlantis of
Mesopotamië of in het oude Griekenland woont. Je hebt een mooi huis. Je hebt een
familie van wie je veel houdt. Je hebt werk dat je voldoening geeft. De lucht is strak
blauw, er zijn prachtige bomen en planten om je heen. Het leven is goed.

Deze zienswijze klinkt misschien paradoxaal. Enerzijds praten we over het leiden van
een moreel en ethisch leven in het hier en nu, en het ondersteunen van inspanningen
in onze gemeenschap en natie om het bewustzijn van de mensheid te vergroten.
Anderzijds hebben we het over de tijdelijke aard van alles behalve de ultieme realiteit
en over onszelf als zijn uitstraling. Paradoxen kunnen erg ongemakkelijk zijn, omdat
er geen definitief antwoord op is, maar veel spirituele concepten zijn gehuld in
paradoxen. Paradoxen bieden ons de mogelijkheid om na te denken, te luisteren
naar onze innerlijke stem en zelf beslissingen te nemen, in plaats van alleen maar
beweringen van anderen te volgen. Zo leren we, groeien we en vergroten we ons
bewustzijn. Dat vergroot vervolgens het bewustzijn van iedereen. Nadenken over het
verleden kan ons dus een richtlijn geven voor vandaag.
Vertaling Marianne Plokker

TVN-lid die het stoffelijk lichaam heeft afgelegd
Op 5 augustus 2021 is mevrouw P.P.J. Schuurmans uit Rotterdam overgegaan.
Zij was 78 jaar en lid sinds 1977.
Moge onze liefde en dankbaarheid haar begeleiden op de verdere zielereis.

Theosofia - Jaargang 122 - nr. 3 - september 2021

143

Interview

In gesprek met Centrum Roermond

“Een onstuitbaar verlangen”

Tot ieders vreugde bestaat sinds kort ook in Limburg een TVN Centrum,
waar studenten nader kennis kunnen maken met theosofie. Ik spreek
hierover met oprichtster Joan Slagers. Het werken met groepen is voor
haar niet nieuw. Al ruim dertig jaar begeleidt zij groepen in haar Praktijk
en Trainingscentrum Wholeness. Joan werkt als relatietherapeute en
individueel therapeute vanuit de evolutiepsychologie, die theosofie als
uitgangspunt heeft en de relatietherapie van W. Kempler.

In 2018 geeft Joan op verzoek van haar studenten en cursisten een boek met
bovenstaande titel uit. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk biedt zij daarin
inzicht in het diepe verlangen van de ziel om ons tot verdere evolutie te bewegen en
ons steeds weer met anderen te verbinden. Theosofische begrippen als onze relatie
met de kosmos, het bestaan van een hoger plan, relationeel karma, mannelijke/
vrouwelijke energieën en liefde in alle aspecten worden in het boek verder uitgediept.

Theosofie, een solide basis

Met de leringen van theosofie maakte Joan kennis via Egidius Musiek,
die al vijfentwintig jaar haar leermeester is. Nog steeds heeft zij contact
met hem. De ideeën van H.P. Blavatsky en andere theosofen spraken
haar direct aan. Het voelde als ‘thuiskomen’. Een periode van lezen en
verdieping begint. Lange tijd had zij geen plannen om een TVN Centrum
op te richten. Theosofische denkbeelden verweef zij moeiteloos in haar
dagelijkse praktijk. Toch ontstond op den duur de behoefte contacten
met andere theosofen te intensiveren. Gedachten uitwisselen over theosofische
onderwerpen kon zij met Egidius, maar ooit zoekt een mens een breder klankbord.
Nu volgt Joan via zoom de cursus De Geheime Leer (Ineke Vrolijk) en heeft zij
contact met andere centra. Het is een verrijking om kennis te delen met anderen die
op dezelfde golflengte zitten.
Start TVN centrum
Na de nodige uitwisselingen met Wim Leys, start Joan in mei jl. het TVN Centrum
Roermond. Zij hoeft het als voorzitter niet alleen te doen, want penningmeester (René
Beaujean) staat haar bij. De theosofische studiegroep ‘De Oude Wijsheidstraditie’
komt eenmaal per maand bijeen. Vooraf bestuderen de leden eenzelfde tekst,
waarna ieders bevindingen en vragen in de groep worden behandeld. Het is mooi
dat de leden van de reeds bestaande Bezinningsgroep enthousiast waren over
deze nieuwe ontwikkeling. Deze groep heeft een vaste kern die zich in zeven jaar
stap voor stap heeft ontwikkeld. Voor hen is verdere verdieping in theosofische
onderwerpen een logisch vervolg. Ook het feit dat door de oprichting van het nieuwe
Centrum Roermond andere eventuele belangstellenden kennis konden maken met
het theosofisch gedachtegoed, was een belangrijke reden om deze stap te zetten.
De covid-beperkingen werden overwonnen door zoomsessies en inmiddels zijn
alweer live bijeenkomsten gehouden. Voor de toekomst sluit Joan niet uit haar
vleugels verder uit te slaan, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of Brabant. Een mooi
perspectief voor onze zuidelijke provincies.
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Joan benadrukt dat we ons niet mogen beperken tot het lezen van boeken of
artikelen, maar dat verinnerlijking van de stof essentieel is. Er zijn altijd twee poten
nodig: een cognitief begrip (via het denken) en een intuïtief begrip. Daarom kan zij
nieuwelingen in de groepen, die soms zeggen de stof niet te kunnen onthouden,
gerust stellen. Het gaat er niet om moeilijke woorden of teksten te leren, maar om
het innerlijk te gaan doorvoelen. Dit innerlijk doorvoelen komt uiteindelijk vanzelf
stap voor stap.
Het tijdschrift Theosofia
Wie zelf een boek schrijft, kijkt ongetwijfeld met
belangstelling naar Theosofia. En ja, Joan leest
het tijdschrift met veel interesse en waardeert het
vele werk dat door de vrijwilligers wordt verzet.
Diepgaande artikelen uit de eerste jaren na de
eeuwwisseling gebruikt zij nog wel eens bij de
voorbereiding van een groepssessie. Het tijdschrift
is met zijn tijd meegegaan en dat geldt zeker voor
de artikelen van Tim Boyd.
Joan oppert het idee om ‘eigen’ theosofen wat
meer aan het woord te laten. Er zijn onder de
Nederlandse leden ongetwijfeld mensen die iets
te vertellen hebben en daar een goede tekst van
kunnen maken. Een goede raad, die de redactie ter
harte zal nemen.
Ik dank Joan voor het plezierige gesprek en wens
Centrum Roermond veel succes bij de verdere
uitbouw.

Joan Slagers

Saskia Campert
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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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Bijeenkomsten: Burgemeester Penstraat 28, 3741 AH Baarn
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-Bouman, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 785332 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: zaal naast de Vrij Katholieke kerk Sint Albaan
Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
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: Joan Slagers - E-mail: theosofieroermond21@gmail.com
06 2384 1288 - 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

Botanische tuin De Dreijen in Wageningen

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/september/
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