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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 ziekten genezen. Dit betekent dat vertrouwen en innerlijke kracht een belangrijke 
rol spelen bij het bestrijden van ziekte en angst.

Positief nieuws
Gelukkig blijft de wens van gelijkgestemde organisaties om 
nauwer samen te werken bestaan. Al rond de eeuwwisseling 
beijverde antroposoof dr. John van Schaik zich daarvoor. 
Het is mooi dat dit initiatief door de jaren heen levend is 
gebleven. Zo werd in 2014 op initiatief van TVN onder 
voorzitterschap van Els Rijneker een symposium in de 
Westerkerk te Amsterdam georganiseerd.  Dit jaar vond op 
3 september jl. het symposium ‘Het nieuwe Goud, Wegen 
naar de Werkelijkheid’ in Antropia (Driebergen) plaats, waar 
antroposofen, rozenkruisers en theosofen bijeen kwamen. 
De openingsspeech van antroposoof Klaas van Egmond 
leest u in deze Theosofia. 

Het is verheugend dat ik bij mijn contacten met theosofische 
groeperingen in Rusland en Oekraïne verneem dat het theosofisch werk daar 
onverminderd doorgaat. Vanuit Oekraïne bericht Svitlana Gavrylenko, general 
secretary van de Theosophical Society in Oekraine, mij positief over de online 
bijeenkomsten, de TOS activiteiten en de jaarlijkse conventie met als thema ‘Living 
in the Now: Challenges of inner life’ op 19 en 20 november. Evgenia Shaburnikova en 
echtgenoot Vladimir Yaryi melden vanuit Rusland positief over The Secret Doctrine 
online study class (iedere tweede donderdag van de maand), het online International 
Research Seminar ‘The Secret Doctrine’ (iedere laatste zaterdag van de maand) 
en het 6e International Theosophical Congres op 26 en 27 november in Nizhny 
Novgorod. Het stemt tot dankbaarheid dat theosofen zich zelfs in oorlogsgebieden 
niet laten weerhouden hun werk voort te zetten ondanks angstige omstandigheden. 

December is de maand, waarin we terugkijken naar 2022 en ons 
voorbereiden op 2023. Het zal niemand zijn ontgaan dat 2022 wereldwijd 
veel geweld, angst en onzekerheid heeft gebracht. Juist daarom is het 
nuttig op 21 december het Lichtfeest te vieren. Het wintersolstitium 
overstijgt alle religieuze feestdagen, want het is een wereldwijd keerpunt 
tussen licht en donker waarbij op het noordelijk halfrond het licht gaat 
toenemen. Goed om dat te gedenken. We openen deze Theosofia dan 
ook met een inleiding tot het Lichtfeest van Guido Lamot, getiteld ‘Ziel in 
Zicht’ .

Barbara Hebert schrijft over omgaan met angst. Het is opmerkelijk 
dat zij dit schreef vóór het losbarsten van de corona-perikelen en de 
daarmee samenhangende angsten. Ook toen al was het beheersen 
van angst blijkbaar nodig. Bij het schrijven van deze pagina bemerk ik 
in mijn omgeving weer een toename van angst voor virussen, oorlog, 
energieprijzen, armoede, enz. Het opwekken van vertrouwen wordt door 
veel theosofen gezien als de beste remedie tegen angst. De wetenschap 
heeft inmiddels erkend dat mensen zelfs door inname van een placebo 
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Ook vanuit Adyar komen positieve berichten, want de verbouwing van het 
gastenverblijf Leadbeater Chambers is afgerond. In dit nummer vindt u meer 
informatie hierover, vergezeld van foto’s. Uw verblijf tijdens de Internationale 
Conventie wordt dit jaar dus nog aantrekkelijker.

Afscheid nemen
Theosofie leert dat alles altijd in beweging is en dat geldt ook voor Theosofia. 
Onze vaste vormgever sinds 2014, Theo Mondij, heeft met het bereiken van zijn 
pensioen-leeftijd besloten om een nieuwe invulling aan zijn vrijwilligersleven te 
geven. Hij is sinds  een jaar als penningmeester verbonden aan enkele duizenden 
volkstuinen in en rond Amsterdam en zal per 1 januari 2023 zijn werkzaamheden 
voor Theosofia beëindigen. De redactie heeft contact met een nieuwe vormgever, 
zodat het tijdschrift ook in 2023 weer bij u in de bus zal vallen. We betreuren het 
vertrek van Theo, omdat al die jaren heel plezierig is samengewerkt. Hij was een 
inspirerende kracht en heeft een eigen stempel op de vormgeving van ons blad 
gedrukt zoals de afbeeldingen van enkele jaargangen aantonen. Theo, van harte 
bedankt! 

Over een geheel andere vorm van afscheid nemen spreekt Monique Dommanschet. 
Zij neemt ons mee in de wereld van de uitvaart. Waar vroeger vooral somberheid 
een uitvaart omringde en kinderen angstvallig werden weggehouden, worden 
thans alternatieve vormen gebruikt die het voor achterblijvers gemakkelijker maken 
afscheid te nemen.

Voor ons allen betekent deze maand dat we afscheid nemen van het jaar 2022. 
Namens de redactie spreek ik de hoop uit dat u het nieuwe jaar positief en vol 
zelfvertrouwen tegemoet treedt, want zoals De Stem van de Stilte zegt: De weg 
naar definitieve vrijheid ligt in uw ZELF.

Saskia Campert 

Rechts afbeeldingen van elk kwartaal 
2021 van Theosofia. 
Daaronder individuele afbeeldingen van 
jaargangen vanaf 2014. Tussen 2017 
en  2021 werden kunstwerken gebruikt. 
Deze kwamen als  ondergrond terug 
op de pagina’s Vrijheid van denken, 
Inhoud, Boekenpagina’s, Adressenlijst 
en de pagina The Theosophical Society 
(Adyar).
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Vicente Hao Chin, Jr.
Het proces van zelf-transformatie
Onderzoek van ons hogere potentieel om effectief te leven
UTVN, 2017 - 300 bladzijden, softcover,
ISBN: 9789061750994 - prijs € 22,50

Een zelfhulpboek voor persoonlijke, spirituele groei en voor wereldburgerschap, nu in 
het Nederlands verkrijgbaar.
Hao Chin verstaat de kunst om een moeilijk onderwerp als zelf-transformatie in heldere 
bewoordingen te beschrijven, zelfs zodanig dat de lezer er direct praktisch mee aan de 
slag kan. De auteur heeft inmiddels gedurende talloze seminars veel mensen door het 
proces van zelf-transformatie geleid.

I.K. Taimni
De Mens, God en het Universum
UTVN, 2015 - 507 bladzijden, gebonden
ISBN 978 9 0617 5098 7  - prijs € 29,75

Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden aangeboden, 
zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele 
diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese 
van oosterse en westerse benaderingswijzen maakt het boek zeer de moeite waard 
voor de nadenkende mens van nu.

Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd 
UTVN, 2016 - 172 bladzijden, paperback
ISBN 978 90 6175 097 0 - prijs € 15,00

Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen 
spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen 
van deze tijd. Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereni-
ging in Nederland en behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevan-
te thema’s. Aan de orde komen: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, 
karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de 
Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. 
De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij 
allen zoekers naar waarheid zijn. 
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Ziel in Zicht
Guido Lamot
Guido Lamot is leraar in Qi Yoga / Qi Gong / Tai 
Chi, en freelance docent in Oosterse filosofie. 
Hij is bestuurslid bij Loge Amersfoort.

Inleiding bij het Lichtfeest van 20-12-2010 in 
loge Amersfoort.

De uitkomst van de ziel is verlichting en het 
middel is inzicht.

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

In wezen is de ziel altijd verlicht, alleen zien en weten we dat niet meer. Het lijkt alsof 
het licht bedekt wordt door een verduistering. Als er een donkere wolk voor de zon 
verschijnt wordt het aan deze zijde duister, toch weten we dat de zon helder blijft 
schijnen aan de andere kant van de wolk. Zo is de ziel een straal van de zon die de 
oneindige Geest is. De straal is een actie die van de zon uit gaat. Ons bestaan is het 
bestaan in het Ene wiens activiteit het is. Hij manifesteert zich en keert terug, precies 
zoals de mens in- en uitademt. Het enige wat ons nu nog te doen staat is de ziel ont-
dekken, en te zorgen dat haar rijkdom een stempel mag drukken op ons dagelijks 
leven.

Uit de proloog van De Geheime Leer weten we:
Dat aan de basis van de werelden in het universum een Alomtegenwoordig, Eeuwig, 
Grenzeloos en Onveranderlijk beginsel staat. Iets wat boven het menselijk denken, 
begrijpen en spreken staat.
Dat het verschijnen en verdwijnen van werelden, in totaal een grenzeloos gebied, een 
periodiek gebeuren is. Het is iets dat lijkt op het afwisselen van dag en nacht, van eb 
en vloed.
Dat de ziel een pelgrimstocht beleeft gedurende deze hele gemanifesteerde dag-
periode, in ruimte en tijd, met rondes van involutie en rondes van evolutie. Dit gebeurt 
in een kringloop van incarnaties in overeenstemming met de cyclische en karmische 
wet.
Dat alle zielen (zonen) in wezen identiek zijn met elkaar en met de Overziel (vader).

Uit de Yoga filosofie en de Upanishads weten we:
Dat we onze pelgrimstocht begonnen met een pakket bijzondere eigenschappen.
Dat de essentie van de ziel, overeenkomstig de basis van het Ene leven, bestaat uit: 
universele liefde, ware wijsheid, oneindige vreugde, volmaakte vrede en transparant 
zelflichtend licht.
Dat we in onze tocht omhoog steeds meer bewust gaan worden van onze ware aard 
met de daaruit voortkomende vermindering van sluiers en begoocheling.
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In ons huidige leven beleven we een speldenknop van een hele lange weg. We maken 
en spelen ons verhaal in de film van dit leven en we leren de nodige lessen. Met een 
diploma op zak gaan we naar de volgende klas (reïncarnatie).

Drie kernachtige uitspraken van meester Jezus kunnen steun geven op onze lange 
reis, het loont de moeite om ze vaak indachtig te zijn:
- Ik (zoon) en mijn vader zijn Eén.
- Ik ben met u tot het einde der tijden.
- Het koninkrijk Gods (verlichting) is binnen in u.

D.w.z. dat we nooit afgescheiden geweest zijn, dat we nooit alleen staan waar we ook 
beland zijn en dat het Ultieme altijd ‘Hier en Nu’ kan worden bereikt.

In een anekdote uit het leven van Boeddha vraagt een leerling aan de meester: ‘Wat 
moet ik doen om verlicht te worden’? Het antwoord luidt: ‘Word Mens’. De leerling 
brouwt er niets van en komt een jaar later terug met dezelfde vraag. Boeddha geeft 
nu een genuanceerder antwoord: ‘Word de Edele Mens’. Dit duidt op een tweede 
geboorte: worden wie je bent of jezelf kennen. Als dezelfde vraag aan meester Jezus 
gesteld zou worden, zou hij antwoorden: Wie zichzelf verliest zal zichzelf vinden.

In de Cursus in Wonderen roept Jezus je op om bij hem te zijn, en je met hem te 
verenigen waar leven werkelijk is.
De eerste geboorte van Christus kan een andere benaming zijn voor de geboorte van 
alle zielen bij het begin van de schepping, want Christus en ik en jij zijn respectievelijk 
de zoon van God.
De tweede geboorte van Christus betekent dan persoonlijk voor ons het einde van de 
heerschappij van het ego, en de genezing van de denkgeest.
Ik werd net als jij bij de eerste geboorte geschapen en heb jou opgeroepen je bij mij 
te voegen in de tweede “geboorte”.
‘Als je er klaar voor bent de oproep te beantwoorden, en je dan weet dat iedereen 
onschuldig kan zijn, word je meer en meer aangezet je broeder te vergeven bij elke 
kans die je krijgt.’
En je zult bij hem zijn wanneer de tijd voorbij is en er geen spoor meer overblijft van 
de kortzichtige dromen waarin je danst op de magere melodie van de dood.

Door De Geheime Leer weten we:
Voor de schepping ontstond, was Ik erbij en Jij ook.
Toen de Allereersten de hemelen schiepen was Ik erbij en Jij ook.
En toen de Allerhoogsten de werelden schiepen was Ik erbij en Jij ook.
En als ooit alle werelden weer verdwijnen... zal Ik erbij blijven en Jij ook.

In het I Tjingteken ‘De Spijspot’ of ‘Transformatie’ lezen we: 
Al het zichtbare dient boven zichzelf uit te groeien, zichzelf uit te breiden tot in het 
onzichtbare.
Daardoor verwerft de ziel haar ware heiliging en zuiverheid en raakt zij geworteld in 
de kosmische orde.
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In de beeldentaal van dit teken staan de elementen hout met de wind onderaan en 
het vuur bovenaan.
Het hout en de wind wakkeren het vuur aan.
Hier dient het hout en de wind de vlam tot voedsel.
Het hout offert zich op om getransformeerd te worden tot vuur.

Een andere leerling vraagt aan Boeddha: ‘Wat moet ik doen om verlicht te worden’? 
Deze keer luidt het antwoord: ‘Kijk’. Ook deze leerling snapt het nog niet in één keer 
en komt een jaar later terug met dezelfde vraag. Boeddha antwoordt gedetailleerder: 
‘Kijk volledig’. 
Een verklaring hierop lezen we bij Confucius: 
Kijk niet alleen met uw ogen en met uw gezond verstand maar kijk vooral met uw 
Geest.
Het oog van het lichaam ziet de buitenwereld.
Het oog van het verstand ziet de interpretatie.
Het oog van de Ziel ziet de werkelijkheid.

Het verschil tussen de grote en de kleine weg is de bereidheid om dagelijks de 
denkgeest of het verstand te trainen, zij het in de vorm van meditatie of in het dagelijks 
leven als oefening.

In de Hsin hsin ming, een Zen-oefenboek, bestaat de eerste training in het beoefenen 
om geen voorkeuren meer toe te laten:
De grote weg is niet moeilijk voor wie geen voorkeuren heeft.
Alles wordt volledig helder en onversluierd geopenbaard aan wie vrij van liefde en 
haat is.
Maar reeds het geringste onderscheid doet hemel en aarde splijten.
Wie de werkelijkheid recht onder ogen wil zien, dient het delende denken tot rust te 
brengen.
Het vergelijken van wat je bevalt met wat je niet bevalt, is de ziekte van de denkgeest.
Als je de diepe betekenis der dingen niet begrijpt, wordt je onontbeerlijke gemoedsrust 
onnodig verstoord.

Als we beseffen dat we in potentie de ‘edele mens’ zijn met een totaal kijken en een 
zuiver inzicht dan mogen we overtuigend zeggen:
Ik ben het Licht waardoor ik zie,
Jij bent het Licht waardoor jij ziet,
Moge het Licht schijnen voor alle wezens.
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Als International President van de Theosophical Society (TS) was ik bijzonder 
geïnteresseerd in de bijeenkomst van de Jong Theosofen (YT) in juni van dit jaar 
in Nederland, in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Aangezien 
ik getuige was geweest van de recente heropleving van de YT-beweging, keek ik 
ernaar uit om deze groep te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Van 
de eenendertig aanwezigen had ik er een paar ontmoet tijdens mijn jarenlange TS-
reizen. Ze kwamen uit zestien verschillende landen en vormden een diverse groep 
met uiteenlopende interesses en ervaringen. Het was fascinerend om deze groep 
samen te zien komen, elk met zijn eigen unieke achtergrond, met als bindende factor 
de tijdloze wijsheid en de toepassing ervan.

Vóór 3 juni was bijna iedereen nieuw en onbekend voor elkaar. Tegen de tijd dat 
ze vertrokken, vijf dagen later, vloeiden er tranen bij het afscheid van hun nieuwe 
zusters en broeders. Er was veel energie en aandacht gestoken in theosofie en de 

Jeugd en de Adyar School 
van de Wijsheid 
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van de 
Theosophical Society.

Dit artikel verscheen in The Theosophist 
Vol. 143.12, september 2022 onder de titel 
Youth & The Adyar School of the Wisdom.

Jong Theosofen in Naarden
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rol van de TS, maar wat de bijeenkomst echt opleverde waren de vriendschappen die 
ontstonden tussen jonge mensen die op zoek zijn naar manieren om te groeien en 
te dienen. Voor sommigen zijn die banden misschien vluchtig, maar anderen hebben 
broeders en zusters op het pad ontmoet met wie ze nog jaren zullen samenwerken. 
Het vervulde mij met veel hoop voor de YT’s en voor de TS.

Of we nu jong zijn of niet zo jong meer, we zijn gewoontedieren en merken dat we 
dingen herhalen. Als we ’s ochtends wakker worden, heeft iedereen zijn routine. 
Waarschijnlijk is het regime dat we vandaag hebben gevolgd hetzelfde als gisteren 
en de dag ervoor. Elke dag nemen de meesten van ons minstens even de tijd om in de 
spiegel naar zichzelf te kijken, en het gezicht dat we vandaag zien, is volgens ons het 
gezicht dat we gisteren en de dag ervoor zagen. Onze patronen herhalen zich in de 
loop van een normale dag. Dus keer op keer ontdekken we bepaalde verwachtingen 
in onze geest, van wat deze dag is, wie we zijn, wat onze capaciteiten zijn, gebaseerd 
op wat ze gisteren waren. Dat brengt ons bij The School of the Wisdom in Adyar, 
Chennai, India.

Vaak hopen we in ons achterhoofd dat iets wat we aantreffen anders zal zijn, dat iets, 
de leraar, of de plaats, of de informatie, iets fundamenteels in ons zal veranderen 
en nieuwe horizonten openen. Of het nu openlijk wordt geuit of niet, het is in onze 
gedachten. Dan bevinden we ons hier bij de begeleiders, altijd mensen die capabel 
zijn op het gebied waarover zij spreken. We zitten en we luisteren.

Het theosofische werk valt onder de noemer van de traditie van de tijdloze wijsheid. 
Het ‘tijdloze’ deel ervan mag niet worden vergeten. Het is zo vers als deze nieuwe 
dag, elke dag opnieuw. Het is altijd hernieuwd en altijd aanwezig. Er wordt maar één 
ding van ons verlangd. Als we ‘slechts één ding’ horen, verwijst het altijd naar iets dat 
klinkt alsof het eenvoudig is; en misschien is dat omdat het in feite eenvoudig is; maar 
‘eenvoudig’ betekent nog niet ‘gemakkelijk’. Het enige wat van ons wordt verlangd 
om de nieuwheid, de frisheid die we zo graag willen ervaren, te ontdekken, is de 
verwachtingsvolle barrières waarmee we ons omringen, even te slechten. Het enige 
dat voorkomt dat er licht in een kamer schijnt, is dat de deur of het raam gesloten is. 
Die kunnen we altijd open zetten.

Op deze momenten dat we hier samen zijn, hebben we een heel speciale kans. Waar 
zijn we? We zitten in Adyar, en wat betekent dat? In veel opzichten is het gewoon een 
of andere punt op de kaart, een plek op aarde die je op een kaart kunt aanwijzen. Je 
kunt er lijnen omheen trekken die bepalen waar het is en hoe we het kunnen vinden, 
zoals bij elke plek op aarde. Deze plaats heeft een heel bijzonder karakter, zoals 
elke plek op de planeet. Maar deze heeft ook een bijzondere geschiedenis die op 
vele manieren is ingebed in de grond waarop we staan. Het wordt ‘het huis van de 
Meesters’ genoemd.

Adyar is een plek waar geweldige mensen diepgaande ervaringen van verbinding 
met deze tijdloze wijsheid hebben gehad, en vervolgens in staat zijn geweest om hun 
ervaring aan de wereld over te brengen door hun gedrag, geschriften, spraak, kunst 
en op alle manieren van omgang met hun naasten. Wijsheid heeft hun wezen kunnen 
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TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd:

Op 21 december 2021 is mevrouw L.N. Oey uit Wageningen overgegaan. 
Zij was 95 jaar en lid sinds 1973.

Op 1 oktober 2022 is mevrouw F. van Doornik-Spakman uit Gennep overgegaan
Zij was 94 jaar en lid sinds 1976.

Op 3 november 2022 is mevrouw E. Zagt uit Amsterdam overgegaan
Zij was 96 jaar en lid sinds 2001.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

doordringen. Dus als we hier deelnemen aan een ‘School of the Wisdom’, is het de 
wijsheid die we zoeken, de wijsheid die altijd aanwezig is als ze er onbelemmerd 
mag zijn. De woorden die we horen, hebben een grote betekenis afhankelijk van ons 
vermogen om te horen.

In verschillende schriftteksten wordt gezegd dat stenen preken kunnen houden voor 
hen die oren hebben om te horen. Hebben we die oren? Is ons gehoor voldoende vrij? 
Op elk moment, waar we ook zijn, is de plaats waar we staan, de grond waarop onze 
voeten staan, waarlijk heilige grond. Hier in Adyar is dat bijzonder duidelijk omdat we 
geen geluid van toeterende claxons hebben, geen constante beweging van menigten 
zoals we die in steden tegenkomen, dus het ligt wat meer voor de hand. De plaats 
waar we op enig moment staan, waar ook ter wereld, is heilige grond als we ons 
daarvan bewust zijn. Hier temeer, want op dit specifieke moment dat we The School 
of the Wisdom noemen, is het de bedoeling om op deze manier aanwezig te zijn. We 
zijn met velen, dus we vergroten die intentie en creëren een mogelijkheid. Het is aan 
ons wat we ermee doen, hoe we ermee omgaan.

Dus nogmaals, ik zou jullie allemaal willen aanmoedigen, en vooral jonge theosofen, 
om het meeste uit deze gelegenheid te halen. Dit moment herhaalt zich niet. Dus 
laten we het waarderen terwijl het er is. Dan zullen we in staat zijn om het gaande te 
houden en onze ontvankelijkheid voor wijsheid door te geven - een wijsheid die de 
woorden die we zullen horen en de concepten die we zullen gaan begrijpen overtreft.

Vertaling Marianne Plokker
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We zijn hier bijeen op een in vele opzichten bijzonder moment. Buiten komt een 
eind aan een extreem hete zomer om plaats te maken voor een hoe dan ook koude 
winter. Ook nu is die wisseling van jaargetijden een metafoor, een beeld, voor de 
wisseling van tijdperken. De stormen die we dit najaar over ons heen gaan krijgen, 
vormen samen een perfecte storm, waarin alle rampspoed zich tegelijkertijd aandient; 
klimaatverandering en energietekort, stikstof, verlies van natuur en van grondstoffen, 
overbevolking en overconsumptie, arm-rijk verhoudingen en opnieuw: oorlog. Op 
alle maatschappelijke fronten denderen we nu tegen grenzen aan, die we lang niet 
hebben willen zien. En tot overmaat van ramp rapporteren filosofen dat we geen 
moreel kompas meer hebben

Hoe zijn we hierin terecht gekomen ?
In de milieu- en duurzaamheidskringen, waar ik vandaan kom, hebben we eerder dit 
jaar ‘gevierd’ dat we, dankzij Meadows en de Club van Rome, nu 50 jaar voor die 
Grenzen aan de Groei waarschuwen. Als RIVM hebben we, deels in samenwerking met 
Meadows, die grenzen steeds beter in kaart gebracht Dat heeft niet geholpen. Sinds 
de jaren ’90 is de wereld een verdienmodel en de B.V. Nederland een bedrijventerrein 
geworden. Door de inzet van toekomstige, gedroomde technologie, denken we in die 
eindige wereld, toch eindeloos te kunnen groeien.

Waardepatronen en mensbeeld
Toen we na zo’n 30 jaar in de gaten kregen dat dit nooit zou gaan werken en de 
vragen rond de ‘duurzaamheid van de aarde als geheel’ steeds urgenter werden, 
zijn we op zoek gegaan naar de oorzaken achter deze ramkoers. Samen met de 
collega’s van het SCP hebben we toen 40.000 Nederlanders gevraagd naar wat ze 
‘van waarde’ vinden. We hoopten verbanden te vinden tussen waardepatronen en 
de neiging tot duurzaam gedrag en politiek. Dat bleek eerst niet zo eenvoudig, maar 
na lang studeren op die vele gegevens over waardepatronen, viel ons iets anders 

Het Nieuwe Goud 
Klaas van Egmond
Klaas van Egmond is hoogleraar geoweten-
schappen (in het bijzonder milieukunde en 
duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht.
Samen met Herman Wijffels is hij initiatief-
nemer van het Sustainable Finance Lab, 
een denktank van economen die zich richt 
op het begrijpen van de financiële crisis en 
het formuleren van duurzame oplossingen. 
Onderstaande is de openingstoespraak 
van de conferentie Het Nieuwe Goud 
op 3 september jl. De conferentie was 

een samenwerking van de Antroposofische Vereniging, Het Lectorium 
Rosecrucianum en de Theosofische Vereniging in Nederland (Adyar).
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op. Daarin speelde mee dat een andere RIVM-er mij enkele jaren eerder op de 
antroposofie had geattendeerd. Samen met onder meer Rozenkruisers en Theosofen 
zijn Antroposofen dragers van de grote wijsheids- tradities. Het interessante was, dat 
uit de enorme hoeveelheid gegevens over waardepatronen van huidige Nederlanders 
een grote gemene deler, een totaalbeeld naar voren kwam dat vrijwel - één op één- 
overeen kwam met het ‘mensbeeld’, dat in die tradities van duizenden jaren her tot 
ons komt. De resultaten van die enquêtes en dat daarmee sterk overeenkomende 
mensbeeld zien er als volgt uit:

Het wordt bepaald door twee fundamentele tegenstellingen. In de horizontale richting 
gaat het over ‘ik als individu’ tegenover ‘de anderen’ die (met mij) het collectief 
vormen. In de verticaal gaat het om het onderscheid tussen het materiële / fysieke en 
het geestelijke. We vinden dat steeds weer terug, bijvoorbeeld in het Keltisch kruis. 
Da Vinci laat in zijn Vitruviusmens zien dat we zowel in het vierkant van het eindige, 
materiële staan, als in de cirkel van het oneindige, geestelijke.
Door aan deze wezenlijke kwaliteiten waarde toe te kennen, bepalen we onze positie 
op dit speelveld. Ons eigen waardepatroon is dus een specifiek deel, een veelal 
eenzijdige belichting, van dat grotere geheel aan fundamentele kwaliteiten die het 
mensbeeld vormen. We ‘zijn’ de waarden die we er op na houden. En dat geldt dan 
voor ieder van ons.

Als voorbeeld: je kunt in vrijheid wat meer van je eigen ego houden (rechts) of wat 
meer opgaan in het collectief op de tribune bij Ajax (links); je kunt meer van je auto 
en je IPhone houden (onder) of meer opgaan in spiritualiteit en kunst (boven). En dat 
geldt precies zo voor groepen mensen, cultuurperioden en beschavingen; die leggen 
steeds weer eenzijdige accenten in dat grotere mensbeeld van de mens als geheel.

Rondzwalken
En dat is dan tegelijk het grote probleem. We hebben namelijk de neiging om als een 
dronkenman door ons eigen mensbeeld heen en weer te zwalken en alleen of met 
z’n allen de ene keer links, de andere rechts van de weg raken. Van de tribune van 
Ajax schuif je dan onlangs nog door naar die van PSV, alwaar de meest vreselijke 
dingen worden geroepen die we nooit meer willen horen. Aan diezelfde linkerkant 
ontstaan godsdienstoorlogen doordat opvattingen worden verabsoluteerd tot de 
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enige universele waarheid die al het andere uitsluit; 
‘dood aan de ongelovigen’. Buiten de cirkel worden die 
waardeoriëntaties blijkbaar zo eenzijdig dat ze obsessief 
en maniakaal worden nagestreefd ten koste van al die 
andere wezenlijk menselijke waarden. Daarbij gaat de 
‘menselijke waardigheid’ verloren en is de catastrofe nabij.

Waarom gebeurt dat steeds weer opnieuw? Waarom dat rondzwalken door ons eigen 
waardepatroon om zo steeds weer, als individu of als collectief, in de catastrofale 
periferie te belanden? De psycholoog Jung legt aan de hand van ook weer hetzelfde 
mensbeeld uit, dat we zo onzeker zijn over onszelf, dat we ons vastklampen aan 
alles wat houvast geeft. We laten ons daardoor steeds weer door rattenvangers van 
Hamelen verleiden mee te gaan naar de periferie. Dat is in de geschiedenis steeds 
weer gebeurd.

Waar zijn we nu?
Deze keer zijn we beland aan de rechtsonder buitenkant van het mensbeeld, wat er 
op neer komt dat we het besef van die geestelijke bovenkant zijn kwijt geraakt. We 
krijgen te horen dat dat normaal is, maar dat is het niet. We zijn onze eigen karikatuur 
geworden. Als gevolg van die eenzijdige oriëntatie op de materie en op ons eigen 
individuele zelf, zitten we nu met een ecologische en een financieel-economische 
crisis. Het bezit van spullen en uiteindelijk de niets ontziende toe-eigening van de 
fysieke wereld is tot obsessie geworden. Zo zijn we hier terecht gekomen. En ook nu 
zal dat op een catastrofe uitlopen, tenzij  ̶ 

Ethiek
Tenzij we op dit cruciale moment in onze ontwikkeling ons van dit kwaadaardige 
mechanisme bewust worden. Dat onze waardeoriëntatie binnen dat mensbeeld 
een morele kant heeft die we in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. In de grote 
wijsheidstradities leeft namelijk de notie dat die catastrofes kunnen worden voorkomen 
door ons te oriënteren op het ‘midden’ van het mensbeeld en dat die oriëntatie daar 
samenvalt met het goede, het ware en het schone. En dat daarbij de ‘liefde’ voor 
het tegenovergestelde de overkoepelende kracht is. Die boodschap wordt ons van 
alle kanten al duizenden jaren toegeroepen. Het komt met name naar voren in de 
deugdethiek van Aristoteles, waar het midden het goede is tussen twee kwaden.

Cultuur
Maar ook in talloze mythen, legende en sagen en sprookjes, in de muziek van Mozart 
en in de grote literaire meesterwerken zoals die van Shakespeare. De boodschap is dat 
wij als mensen het beweeglijke evenwicht moeten zien te bewaren in onze menselijke 
natuur, dus horizontaal tussen onszelf en de anderen en verticaal tussen ‘hemel en 
aarde’. Op die manier zijn en worden we het meest mens zoals we bedoeld zijn, wat 
er ook op neer komt dat we ‘gelukkige mensen’ worden. In sprookjes heet het dan 
dat ze ‘nog lang en gelukkig leefden’ wat overeenkomt met het begrip ‘eudaimonia’, 
dat Aristoteles aan het midden verbond. Dat kan alleen worden bereikt als de ‘goede’ 
middelpuntzoekende krachten sterker zijn dan de ‘kwade’ middelpuntvliedende 
krachten.
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Problemen
Maar dat gaat niet vanzelf ‘goed’. Het idee ‘dat de meeste mensen deugen’ deugt 
niet. De geschiedenis en het hier besproken mensbeeld leren dat de meeste mensen 
precies voor de helft deugen. De mens is tegelijkertijd het probleem en de oplossing. 
We kunnen ons in vrijheid op het ‘gulden midden’ richten of ons laten verleiden tot de 
‘buitenste duisternis’ van de kwaadaardige periferie.

Veel mensen denken dat het met dat ‘gulden midden’ spreekwoordelijk vanzelf wel 
goed komt, maar zoals al geconstateerd, wijst niets van wat er nu buiten gebeurt 
daarop. Met onze eenzijdig materialistische en individualistische waardeoriëntatie 
zijn we dus in één van de catastrofale hoeken buiten het speelveld beland, waar 
we al die andere menselijke kwaliteiten, met name die van het collectieve en het 
geestelijke, ontkennen en zelfs bestrijden. Het is een groot misverstand te denken dat 
dit ‘normaal’ zou zijn.

Hoe dat midden te bereiken?
Er zijn minstens drie wegen waarlangs dat ‘midden’ kan worden bereikt:
• In de geest van Jung kunnen we die onzekerheid verminderen door ons bewustzijn 

te vergroten. Volgens Jung gebeurt dat in het midden, waar de fundamentele 
tegenstellingen worden opgeheven.

• En als dat moeilijk lijkt, kunnen we ook het advies van Aristoteles zelf ter harte 
nemen door afstand te nemen van de karikaturen in de periferie van jezelf en van 
de samenleving. Zo kom je ook in het midden terecht.

• Blijkbaar moeten we ons beter bewust worden van ons eigen mensbeeld en onze 
menselijke natuur; mens, ken u zelve. Pas dan kan er weer sprake zijn van een 
moreel kompas, waarbij het ‘goede’ overeenkomt met ‘worden zoals we bedoeld 
zijn’. We kunnen dan ook beter begrijpen, waarom we toch steeds, als individu of 
als collectief, in de catastrofale periferie belanden.

Wat kunnen we dan nog verwachten?
Het goede nieuws is dat de zoektocht naar dat midden en dat grotere bewustzijn, al 
lang in de hele samenleving gaande is, ook al zijn we ons daar niet van bewust. Het 
is wat mytholoog Joseph Campbell de reis van de held noemt. Het idee dat bijna alle 
verhalen, mythen, legenden en sagen die we elkaar al duizenden vertellen, gaan over 
die zoektocht, of het nu gaat over het middeleeuwse Parcival-epos, The Tempest 
als de ‘perfecte storm’ bij Shakespeare, de Ban van de Ring of een James Bond-
film. Al die verhalen komen neer op de tocht naar het midden van ons mensbeeld. 
Dat mensbeeld neemt dan vaak de vorm aan van het labyrint, zoals we dat in alle 
culturen tegenkomen, zo ook in de kathedraal van Chartres. De tocht verloopt langs 
velerlei wegen, maar leidt uiteindelijk tot iets dat we als gedeelde werkelijkheid, als 
achterliggende werkelijkheid of misschien wel ‘de’ werkelijkheid ervaren.
Als we dat midden hebben bereikt, kunnen we, om met Jung te spreken, de totaliteit 
van onze eigen menselijke natuur overzien en de absolute ‘eenheid’ daarvan ervaren. 
Alleen van daaruit kunnen we echt veranderen en veranderingen teweeg brengen. 
Van daaruit zijn we als mensen niet meer het probleem, maar de oplossing. Omdat 
we met dat ‘midden’ ook ons morele kompas weer op orde hebben, kunnen die 
oplossingen heel concreet en maatschappelijk relevant zijn.
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Om dat te bereiken zouden we dus kennis kunnen nemen van wat ons vanuit de oude 
wijsheids-tradities van onder meer Rozenkruisers, Theosofen, Antroposofen wordt 
aangereikt. In ieder geval is dat een volwaardig mensbeeld en dat ons burger maakt 
van vier werelden, waar we gelijktijdig in leven; die van “ik en de anderen” en die 
van “geest en materie”. Het is kennis en zelf-kennis die al sinds mensenheugenis op 
kritische momenten als een veenbrand boven het maaiveld uitkomt. En steeds weer 
wordt dat vuur aan de oppervlakte uitgetrapt door de zoveelste rattenvanger die de 
universele waarheid in pacht zegt te hebben, of gedoofd door onze eigen onzekerheid 
en onbewustheid.

Maar nu de wereld in alle opzichten te klein is geworden, kunnen we ons dat niet 
meer permitteren. We zouden ons eindelijk moeten realiseren dat we de erfgenamen 
zijn van een grote schat die door de eeuwen heen is opgebouwd en in onze cultuur 
besloten ligt. Noem dat het ‘nieuwe goud’. We hoeven het alleen maar opnieuw te 
ontdekken, om te weten wat ons te doen staat.
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Dit artikel bedoelt de aandacht te vestigen op de moderne renaissance van het 
metafysisch idealisme, de opvatting dat de werkelijkheid in essentie geestelijk is. 
Tevens als een oproep om te onderzoeken of een vergelijkende studie, uitwisseling 
en wederzijdse kritiek tussen esoterie en analytisch idealisme mogelijk is. Dit is een 
bescheiden eerste poging.

De stelling in de titel opent de vraag en suggereert tevens dat er naast onze illusoire 
werkelijkheid een werkelijkheid bestaat die we niet kunnen waarnemen. Hoe kun je het 
over een onwaarneembare werkelijkheid hebben. Die kun je toch niet waarnemen? 
Dan sla je toch aan het fantaseren, dan ga je toch iets illusoirs iets onwerkelijks 
voorstellen? Dat kan je toch niet serieus nemen, behalve als sprookje, sciencefiction, 
fantasie of godsdienst? Om werkelijkheid van onwerkelijkheid te onderscheiden zijn 
we aangewezen op waarneming en het verwerken van die waarneming. Waarnemen 
lijkt voornamelijk verbonden met het zintuiglijk waarnemen. We doen dit door tasten, 
proeven, ruiken, horen en zien, de bekende vijf zintuigen.

Zeven zintuigen in de Anu Gita
Misschien interessant hier te wijzen op een Indiase visie die zeven zintuigen kent. 
Deze is te vinden in de Anu Gita hfdst. 7 en 8. Daar is dan het verstand, het denken 
het zesde zintuig. Niet te verwarren met wat wel eens het zesde zintuig genoemd 
wordt en waarmee men een min of meer paranormale intuïtie of instinct bedoeld. 

Het zevende zintuig is in de Anu Gita dat van geestelijke intelligentie, weten. Het is 
opmerkelijk dat ook dit een zintuig genoemd wordt. We verstaan onder zintuig toch 
vooral de functie van waarnemen, van informatie ontvangen. Dit zevende lijkt echt te 
verschillen van het zesde en van alle zes samen. Van deze geestelijke intelligentie 
wordt gezegd dat het niet persé informatie van de andere zes nodig heeft. Er bestaat

1 De titel van dit artikel is overgenomen van een voordracht door A.J.H. van Leeuwen in 1962.

De onwerkelijkheid van het waar-
neembare en de onwaarneem-
baarheid van het werkelijke.1
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hier onmiddellijk weten. Dus zonder middelen. Zonder zintuiglijke informatie, zonder 
nadenken en deductie, conclusie enz.; het gaat hier over weten buiten tijd, taal en 
denken.
Het verstand als zesde zintuig rekenen is nog te volgen, dat bekijken we zo direct. Dit 
‘weten’ als een zintuig beschouwen wordt misschien pas duidelijk als we de Anu Gita 
en diens achtergrond verder zouden bestuderen. Daar is hier geen plaats voor. Wel 
zien we hier een link naar die onwaarneembare werkelijkheid. Het gaat hier over puur 
weten als een op zichzelf bestaand iets.

Nog een goede reden om deze leer van de zeven zintuigen aan te voeren is dat we 
hiermee een handreiking kunnen doen naar de laatste ontwikkelingen in de wereld 
van de wetenschap. We komen in een ontmoeting daarmee liever niet aan met een 
zevenvoudig fysiek, psychologisch en spiritueel schema van de mens en de kosmos. 
Er zijn moderne ontwikkelingen die wat wij een zevende categorie noemen als primair 
vooropstellen. Daarover verderop meer.

Het denken als zesde zintuig
We kunnen het denken als een controlekamer zien waar alle informatie van de vijf 
zintuigen wordt verwerkt en waar besluiten worden genomen. Het denken staat dan 
volledig onder invloed van de zintuigen en van de zinnen, de driften, de drang tot 
bestaan, tot overleven. Op die manier en in het kader van dit onderwerp kan het 
interessant zijn om het denken als een zesde zintuig te beschouwen. We zien dan dat 
het denken door driften en emoties gestuurd wordt met begeerte tot leven en de angst 
voor de dood als twee belangrijke polen daarin. Het denken doet echter meer. Er is 
bijvoorbeeld fantasie en verbeelding en natuurlijk nog veel meer, maar dat is voor nu 
niet van belang allemaal te benoemen.
Geloof in leven na de dood, in hemel en hel, in andere dimensies van werkelijkheid 
zou kritisch beschouwd dan voortkomen uit het niet kunnen verwerken van de angst 
voor de dood. Dit is zeker een goede en geldige waarneming. Aan de andere kant, 
dit niet kunnen accepteren van de eindigheid van ons zelf en het leven transponeert 
men m.i. toch veel te gemakkelijk op een serieus filosoferen over, en zoeken naar 
dat ‘andere’. Er zijn zeer serieuze onderzoekingen naar waarheid en werkelijkheid in 
filosofie, in wetenschap en in mystieke filosofieën. 

De tegenwerping is daarom dat in de mystiek nou juist het verwerken van angst voor 
de dood, het opgeven van elke zekerheid, zowel uiterlijk als innerlijk een geïntegreerd 
en belangrijk deel uitmaakt van die zoektocht naar de aard van de werkelijkheid. Zelfs 
komt er pas echt gang in op dat pad na deze onderwerpen voor een groot deel te 
hebben verwerkt. We kunnen dit misschien benoemen als een geest-drift. Paradoxaal 
loopt de zoektocht naar de werkelijkheid van het leven via sterven van het ik of het 
ontmantelen van het egoconstruct dat we in de Anu Gita benoemd zien als het zesde 
zintuig.
En dan, als die ontmanteling dan heeft plaats gevonden - wat dan?
Dan zou het mentale beginsel van de mens volkomen open en transparant zijn voor 
dat totaal andere, voor dat wat voorbij het waarnemen en het verstand ligt.
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Het zevende
Omdat onze taal volledig samenhangt met dat denken dat samen met de andere 
vijf geëvolueerd is uit, en afgestemd is op onze bekende werkelijkheid van leven 
en overleven, wordt het ons duidelijk dat over dat andere verder weinig tot niets te 
zeggen valt.
Onze waarneming is beperkt tot wat we nodig hebben om fysiek voort te leven. Het 
waarneembare is een zichzelf voortzettend en zichzelf in standhoudend systeem. 
Daardoor en daarom ook bewijst het steeds zichzelf.
Deze voor ons waarneembare werkelijkheid noemt de titel echter onwerkelijk en zegt 
weinig troostrijks er achteraan. Dat wat werkelijk is, is onwaarneembaar. 
Daar staan we dan, volledig uit het veld geslagen, we hebben niks meer te zeggen2. 

Echter, de Anu Gita had nog een zevende zintuig genoemd. Dit moet ons een uitweg 
bieden uit dit raadsel dat de titel ons presenteert. Alleen met deze nog onbekende 
mogelijkheid lijken we verder te kunnen komen. Ondertussen moeten we met z’n 
zessen wel begrijpen dat ons mensbeeld en wereldbeeld daarvoor losgelaten zal 
moeten worden.
Maar …. verrassing, we blijken medestanders te hebben uit onverwachte hoek.

Het schokkende van onze titel hoorden we al bijna een eeuw geleden van 
Nobelprijswinnaar, Niels Bohr: 
Alles wat wij werkelijk noemen, is gemaakt van dingen die niet als werkelijk kunnen 
worden beschouwd. Als de kwantummechanica je niet diep geschokt heeft, dan heb 
je het nog niet begrepen.

Van een andere wetenschapper hoorden we: 
Waar materie dan ook van gemaakt moge zijn, het is niet gemaakt van materie. 

Een van de inspiratoren van H.P.B. zei eens aangaande de missie van de theosofische 
vereniging: De wetenschap is onze beste bondgenoot. Dat is opmerkelijk als je 
bedenkt hoezeer het bestrijden van de materialistische wetenschap deel uitmaakte 
van hun missie. Nu, bijna 150 jaar later blijkt inderdaad een deel van de wetenschap 
een bondgenoot te zijn geworden in die strijd tegen dat materialisme. Daarover straks 
meer.

Laten we eens zien wat de materialistische visie op de werkelijkheid nu eigenlijk 
inhoudt. Ten eerste moeten we beseffen dat het niet de aard, de natuur van de 
materie onderzoekt. Dat zou meta-fysica zijn, die gaat over zijn. Materialisme 
gaat over hoe iets werkt. Het materialisme onderzoekt vooral wat de kleinste 
materiedeeltjes doen, hoe ze zich gedragen en vindt dan uit wat je er mee kan. 
Het materialisme beperkt zich tot dat wat objectief gemeten kan worden en door 
onze zes zintuigen verwerkt kan worden. Desalniettemin vormt het zich toch 
een visie op het gebied van meta fysica en filosofie. Het materialisme spreekt 
zich namelijk uit over de werkelijkheid: dat wat ik kan meten en verklaren is 
werkelijkheid, dat is wat bestaat. Dat wat niet gemeten en bewezen kan worden 
behoort niet tot de werkelijkheid. Met deze laatste conclusie gaat het over de grens
2 How do you receive something that’s beyond the mind?  J. Krishnamurti
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van de fysica. Het materialisme kan kwantiteiten meten maar geen kwaliteiten. 
Menselijke ervaringen als nieuwsgierigheid, verwondering, vragen naar de werkelijk-
heid van het bestaan, waarheidsliefde, passie voor onderzoek, allemaal kwaliteiten 
dus die niet werkelijk zijn volgens de materialistische visie. Een wetenschapper 
onderzoekt vanuit en met deze kwaliteiten de materie tot op de diepste lagen en 
verklaart dan dat zijn leergierigheid en zijn zoeken niet werkelijk zijn. Want hij kan zijn 
eigen kwaliteit van passie en waarheidsliefde niet meten. 

Natuurlijk zijn ze verstandig genoeg om hier een probleem te zien. Er zijn ervaringen, 
er zijn kwaliteiten en er is bewustzijn. Er werd aangenomen dat deze kwaliteiten, 
dus ook bijvoorbeeld liefde, het gevolg zijn van activiteiten in de hersenen. De 
verklaring dat, wanneer je een deel van de hersenen beïnvloed, die liefde weg is of 
juist tevoorschijn komt, voldeed gaandeweg niet meer. Het bewijst alleen dat er een 
verband is. Men kwam tot de erkenning dat het materialisme een probleem heeft met 
het bewustzijn: ‘het harde probleem van het bewustzijn’, genaamd. Men kan tot nu toe 
niet het bestaan van ervaring, van bewustzijn vanuit de materie verklaren. Al decennia 
lang wordt hieromheen gedraaid en van alles geprobeerd, het wil maar niet lukken. 
Er zijn volhouders: ‘eens zal het lukken’. Men houdt vast aan het materialistische 
paradigma dat tot een dogma verworden is. 

Bondgenoten
Er zijn wetenschappers die met een alternatieve hypothese komen voor dat harde 
probleem van het bewustzijn. Hun hypothese is dat de werkelijkheid niet materieel, 
niet fysiek is. Het bewustzijn wordt als primair gesteld en materie als een secundair 
gevolg. Er zijn er vele. Ik noem hier slechts: Neil Theise: Is consciousness ultimate 
reality? Donald Hoffman: Conscious Realism, en Bernardo Kastrup: Analytic Idealism. 
Voor iedereen gemakkelijk op internet te vinden via YouTube. 

Ik sta ervoor open om een middel te zijn voor de natuur om zich uit te drukken, welke 
manier dan ook nodig is om zich via mij uit te drukken, ik ga er niet tegen in. Mijn 
leven draait niet om mij. Dat is een besef dat ik vrij laat in mijn leven kreeg. Wat in 
tegenspraak is met het hele westerse handboek over welbevinden. Welbevinden gaat 
over het maken van een eigen leven, je moet een plan maken en gelukkig worden. Ik 
vind dat kinderachtig gedoe.
Ik denk dat je, als je volwassen wordt, op een punt komt waarop je je realiseert dat 
het niet om jou gaat, dat dat nooit zo is geweest, nooit zo zal zijn, en dat je niet hoeft 
te begrijpen wat er gebeurt om nuttig te zijn. Je hoeft alleen maar te luisteren naar de 
onpersoonlijke bewegingen van de natuur binnenin je, dat je dwalende gevoelens en 
intuïties voor jezelf aanzag, maar dat ben je helemaal niet.
Je bent onderdeel van de natuur, je bent er nooit los van geweest, je bent nooit je 
eigen ding geweest. En die bewegingen van het onpersoonlijke zijn duidelijk als je de 
ogen hebt om te zien, en vandaag heb ik er geen oordeel over.......

Bernardo Kastrup
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

H.K. Challoner
What of Tomorrow? The Problem of Fear
178 bladzijden, paperback, 
ISBN: 0722950462 - Prijs € 4,65

Wij kunnen de toekomst niet kennen, en dat verontrust ons. In onze kleine, persoonlijke 
problemen, zowel als op landelijk- en wereldniveau ervaren wij vaak de toekomst als 
bedreigend. De angst die dit kan veroorzaken tast onze gemoedsrust aan, en zelfs 
onze gezondheid als we ons er niet van kunnen vrijmaken. Dit boekje helpt ons - door 
theosofisch inzicht - de juiste houding aan te nemen tegenover dit typisch menselijke 
probleem, 

Elizabeth Howes, Sheila Moon
The Choicemaker
The Sacred Responsibility of Making Choices
221 bladzijden, paperback, 
ISBN: 0835604926 -  Prijs € 8,50

Het is van vitaal belang dat we erkennen dat de mens van nature een vrije wil heeft en 
dus een ‘keuzemaker’ is, en dat dit het grote verschil is tussen hem en ‘niet-denkende’ 
wezens. De auteurs ondersteunen hun boeiende betoog met gedocumenteerd 
droombewijs, nieuwe interpretaties van bijbelse en andere klassieke verhalen, onze 
menselijke neiging tot het maken van mythen, en de basisconclusies in de Jungiaanse 
dieptepsychologie.

Isaac Jauli, Enrique Reig
Integrating and Managing the Personal Shadow
Intelligent Handling of Our Dark Energy
116 bladzijden, paperback
ISBN 9788182094475 - Prijs € 11,00

De psychologie leert ons over onze persoonlijke schaduw. Deze kan levenskansen 
vernietigen en ons potentieel verminderen. Dit boek legt de persoonlijke schaduw en de 
invloed ervan op het leven uit. Schaduwen beïnvloeden de innerlijke ontwikkeling. Dit 
boek verklaart de schaduw en leert ons ermee om te gaan door er vanuit theosofisch 
oogpunt naar te kijken.
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A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Agenda loges en centra

December 2022

Apeldoorn
15 - do Lichtfeest
Arnhem
19 - ma Studiegroep ‘De mystieke weg van Plato’ (4)
21 - wo ONLINE - Studiegroep ‘De mystieke weg van
 Plato’ (4)
21 - wo  Gespreksgroep
Assen
 zie website
 Informatie via de adressenlijst (pag. 200) 
Den Haag
14 - wo ONLINE - Helende Kring, 19:30-20:00,
  Marijke Trouw
14 - wo Beginselen van de Esoterische Filosofie,
 (G. de Purucker), 19:30-22:00,
 Yvonne de Kroes
Haarlem
20 - di 20:00 uur
 Informatie via de adressenlijst (pag. 200)
Naarden
17 - zat Meditatiegroep, St. Michael’s House, 14:00
Nijmegen
15 - do Joy Mills, Van innerlijke naar uiterlijke
 transformatie, leesgroep o.l.v. Pauline van Tol,
 gebouw Jewel Heart, Nijmegen
15 - do Kerstbijeenkomst
Roermond
11 - zo Gespreksgroep, Groep Innerlijke ontwikkeling.
 Annie Besant; het pad van leerlingschap 
15 - do ONLINE - Nieuwe studiegroep voor beginners
18 - zo Studiegroep voor gevorderden, boek bron 
 van het occultisme
22 - do ONLINE - Theosofie voor gevorderde
 beginners
Rotterdam
  6 - di Rondetafelgesprek
13 - di Het Edele achtvoudige pad, Ineke Vrolijk
20 - di Synergie tussen spiritualiteit, wetenschap,
 kunst, healing en natuur., Guido Lamot
Utrecht
16 - vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch,
 9:30 - 12:30 uur 
16 - vr Studie Het Tibetaanse boek van Leven en
 Sterven, 13:00 - 15:00 uur
16 - vr Meditatiegroep Wouter v. Beers, 19:00 uur
19 - ma Raja Yoga, Ildiko Flesch, 19:30 - 22:30 uur
23 - vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch,
 9:30 - 12:30 uur 
23 - vr Lichtfeest, viering van de Zonnewende
 met een bijdrage van José Versteeg,
 Besloten bijeenkomst, 17:00 uur 
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Agenda loges en centra

Januari 2023

Amersfoort 
  9 - ma Studiemiddag
16 - ma Meditatie/Genezingsdienst
Amsterdam
  7 - za Gespreksgroep naar het boek van 
 J. Mills: Leven in wijsheid.
  7 - za Gespreksgroep naar het boek van 
 J. Krishnamurti: Een zaadje van een 
 miljoen jaar oud.
21 - za Gespreksgroep: De Geheime Leer,
 H.P. Blavatsky. Deel I. Het ontstaan 
 van de Kosmos.
21 - za Gespreksgroep naar het boek van I.K. Taimni:
 Een weg tot zelfontdekking.
Apeldoorn
  5 - do Studieavond
19 - do Studieavond (combinatie met Algemene 
 Ledenvergadering)
Arnhem
  4 - wo Gespreksgroep
  4 - wo Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
 o.l.v. Ineke Vrolijk
  9 - ma Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 o.l.v.
 Ineke Vrolijk
16 - ma Studiegroep: De mystieke weg van Plato
18 - wo Gespreksgroep
23 - ma Studiegroep ZOOM: De mystieke weg
 van Plato
23 - ma Kennismaken met Theosofie
Assen
 zie website
 http://theosofie-assen.blogspot.com 
Den Haag
  9 - ma Film via ZOOM: Nosso Lar
16 - ma Workshop: Van vulling naar voeding: 
 voedsel als medicijn
16 - ma Gespreksavond over Mens en Techniek: 
 1. Ingrijpen in het geboorteproces
Haarlem
 Informatie via de adressenlijst (pag. 200)
Naarden
  1 - zo Gespreksgroep: Centrale Groep
  8 - zo Gespreksgroep: Zelf-transformatie Groep
14 - zat Meditatiegroep
15 - zo Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
24 - di Kennismaking met Theosofie via ZOOM
28 - zat Meditatiegroep
Nijmegen
 Informatie via de logewebsite 
 http://theosofienijmegen.wordpress.com

Roermond
 Informatie via de logewebsite: 
 http://www.theosofieroermond.nl
Rotterdam
  3 - di Rondetafelgesprek: Onderlinge gedachte-
 uitwisseling over diverse ingebrachte 
 onderwerpen door de loge-leden, live 
 en via ZOOM 
10 - di Ineke Vrolijk, Het Edele achtvoudige pad,  en
 vervolgens De Paramita’s, live en via ZOOM
17 - di Peter Kampschuur, Het lichaam als deel van
 het multidimensionale ‘Zelf’, live en via ZOOM
24 - di Eric Jagernath: Bhagavad Gita, deel 
 16 van 18, live en via ZOOM
31 - di Frits Bolk: De 12 dierenriemtekens in de 
 beeldende kunst, live en via ZOOM
Utrecht
  3 - di Open huis/ontmoetingsavond
  7 - vr ZOOM Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
17 - di Studiegroep Inleiding in de Theosofie
 info: secretarislogeutrecht@gmail.com
20 - vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven / Sogyal Rinpoche.  
 Contact: 
 Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
20 - vr Interactieve lezing en meditatie  
 Chakra’s en Kundalini, 
 Pierre van Eijl 20:00 uur
Zeeland
  8 - zo Studiegroep Uitzicht door Inzicht, inleiding
 door Saskia Campert over het onderwerp 
 “Milieu en Natuur”
Zwolle
10 - di Studie Het Goddelijk Plan deel 2, 
 Wies Kuiper 
24 - di Studie Het Goddelijk Plan deel 2, 
 Wies Kuiper 

A c t i v i t e i t e n a g e n d a

http://theosofie-assen.blogspot.com
http://theosofienijmegen.wordpress.com
http://www.theosofieroermond.nl
mailto:secretarislogeutrecht%40gmail.com?subject=
mailto:Frans%20Brouwer%2C%20f.w.brouwer%40versatel.nl?subject=
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Register

Driemaandelijks tijdschrift van de 
Theosofische Vereniging in Nederland

Redactie:
Marianne Plokker (hoofdredacteur), Saskia Campert, Wim Leys

Dit register kan, indien gewenst, worden uitgenomen
zonder onderbreking van de artikelen.

Jaargang 123 (2022)
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Bladzijde Nr. Artikel op Schrijver
36 1 Ahsmann, Marijke - Het is een komen en gaan

16 1 Audoin, Daniëlle - Verjaardag

138 3 Baker, Jenny - Viveka Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid - deel 1

195 4 Baker, Jenny - Viveka Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid - deel 2

192 4 Bayliss, Susan  - Kwan Yin en de draak van wijsheid

7 1 Boyd, Tim - De paradox van zelftransformatie

160 4 Boyd, Tim - Jeugd en de Adyar School van de Wijsheid

59 1 Boyd, Tim - Theosofie en (zelf)ontwikkeling

79 2 Braak, Jan Maarten - Adelberth de Bourbon, theosofisch pionier in 
Den Haag

113 3 Campert, Saskia - Aandacht voor het ongeboren kind

120 3 Campert, Saskia - Interview Sara Ortega van Vloten

181 4 Campert, Saskia - Renovatie Leadbeater Chambers in Adyar voltooid

183 4 Dommanschet, Monique - Spiritualiteit in Uitvaart

163 4 Egmond, Klaas van - Het Nieuwe Goud

66 2 Gardner, Cary - Het denken bevrijden: waarom filosofie belangrijk is

107 3 Grossman, David M. - Leven in Kali Yuga

83 2 Heavey, Finian - Sikhisme, een verborgen invloed binnen de theosofie

188 4 Hebert, Barbara - Leven zonder angst

48 1 Heijbroek, Arend - Interview met Luco Meijer

39 1 HPB lodge, Nieuw Zeeland  - Het spirituele leven in de wereld van vandaag hoe 
gaan we om met de praktische zaken van het leven en volgen een spiritueel 
pad?

96 2 Jansen-Vermeer, Joke - Honderdvijfentwintig jaar Theosofische 
Vereniging in Nederland

35 1 Krishnamurti, Jiddu - Het doel van het menselijk leven

157 4 Lamot, Guido - Ziel in Zicht
18 1 Marques de Albuquerque, Rafael - De zeven stralen, een historisch onderzoek

127 3 Overdevest, Elmer & Tol, Pauline van - Het bewandelen van het pad naar 
zelf-transformatie: Internationale bijeenkomst van jong theosofen in Naarden

14 1 Polman, Mariël - Verslag The School of the Wisdom TS Adyar 2022

29 1 Ravindra, Ravi - Yoga en de toekomstige wetenschap van bewustzijn
168 4 Rek, Ad - De onwerkelijkheid van het waarneembare en de onwaar-

neembaarheid van het werkelijke
11 1 Schopman, Ria - Loge Den Haag 125 jaar
93 2 Sell, John - Spirituele aanroeping

129 3 Sorkhabi , Rasoul  - Oude wijsheid in de Perzische traditie

88 2 Swahananda, Swami  - Strijden voor een ideaal
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Bladzijde Nr. Artikel op Titel

113 3 Aandacht voor het ongeboren kind, Saskia Campert 
79 2 Adelberth de Bourbon, theosofisch pionier in Den Haag, Jan Maarten Braak 

168  4 De onwerkelijkheid van het waarneembare en de onwaarneembaarheid van 
het werkelijke, Ad Rek 

7 1 De paradox van zelftransformatie, Tim Boyd

18 1 De zeven stralen, een historisch onderzoek, Rafael Marques de 
Albuquerque

127 3 Het bewandelen van het pad naar zelf-transformatie: Internationale bijeen-
komst van jong theosofen in Naarden, Pauline van Tol en Elmer Overdevest 

66 2 Het denken bevrijden: waarom filosofie belangrijk is, Cary Gardner 

35 1 Het doel van het menselijk leven, Jiddu Krishnamurti 

36 1 Het is een komen en gaan, Marijke Ahsmann 
163 4 Het Nieuwe Goud, Klaas van Egmond

39 1 Het spirituele leven in de wereld van vandaag hoe gaan we om met de 
praktische zaken van het leven en volgen een spiritueel pad?

96 2 Honderdvijfentwintig jaar Theosofische Vereniging in Nederland, Joke 
Jansen-Vermeer 

48 1 Interview met Luco Meijer, Arend Heijbroek 

120 3 Interview Sara Ortega van Vloten, Saskia Campert 

160 4 Jeugd en de Adyar School van de Wijsheid, Tim Boyd

192 4 Kwan Yin en de draak van wijsheid, Susan Bayliss 

107 3 Leven in Kali Yuga, David M. Grossman

188 4 Leven zonder angst, Barbara Hebert

11 1 Loge Den Haag 125 jaar, Ria Schopman

129 3 Oude wijsheid in de Perzische traditie, Rasoul Sorkhabi 

181 4 Renovatie Leadbeater Chambers in Adyar voltooid, Saskia Campert 

83 2 Sikhisme, een verborgen invloed binnen de theosofie, Finian Heavey 

183 4 Spiritualiteit in Uitvaart, Monique Dommanschet 

93 2 Spirituele aanroeping, John Sell 

88 2 Strijden voor een ideaal, Swami Swahananda

59 1 Theosofie en (zelf)ontwikkeling, Tim Boyd 

16 1 Verjaardag, Daniëlle Audoin

14 1 Verslag The School of the Wisdom TS Adyar 2022, Mariël Polman

138 3 Viveka Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid - deel 1, Jenny Baker

195 4 Viveka Cudamani of Het kroonjuweel van wijsheid - deel 2, Jenny Baker

29 1 Yoga en de toekomstige wetenschap van bewustzijn, Ravi Ravindra

157 4 Ziel in Zicht, Guido Lamot
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Een vredige decembermaand 
en een voorspoedig 2023 toegewenst.

Hoofdbestuur van de Theosofische Vereniging in Nederland
en redactie Theosofia.



Theosofia - Jaargang 123 - nr. 4 - december 2022                                                     179

Agenda loges en centra

Februari 2023

Amersfoort 
13 - ma Studiemiddag
20 - ma Meditatie/Genezingsdienst
27 - ma Lezing door Martie Velthuis: Mystiek 
 en Muziek
Amsterdam
  4 - za Gespreksgroep naar het boek van I. Hoskins:
  Grondslagen van de esoterische filosofie.
  4 - za Gespreksgroep naar het boek van 
 J. Krishnamurti: Een zaadje van een 
 miljoen jaar oud.
18 - za Inleidende gespreksgroep: 
 De Mahatma Brieven.
18 - za Gespreksgroep naar het boek van I.K. Taimni:
 Een weg tot zelfontdekking.
Apeldoorn
  2 - do Studieavond
16 - do Studieavond
Arnhem
  1 - wo Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
 o.l.v. Ineke Vrolijk
  1 - wo Woensdagochtend gespreksgroep
  6 - ma Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 o.l.v.
 Ineke Vrolijk
15 - ma Woensdagochtend gespreksgroep
27 - ma Kennismaken met Theosofie
Assen
 zie website
 http://theosofie-assen.blogspot.com 
Den Haag
13 - ma Gespreksavond met Jan Willem Renssen:  
 Verplichting tot bevorderen van algemeen
 belang, geweldloosheid en behulpzaamheid
20 - ma Ledenavond: Adyardag
27 - ma Gespreksavond over Mens en Techniek: 
 2. Levensverlengende handelingen
Haarlem
 Informatie via de adressenlijst (pag. 200)
Naarden
  5 - zo Gespreksgroep: Centrale Groep
11- za Meditatiegroep
12 - zo Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
25- za Meditatiegroep
28 - zat Meditatiegroep
Nijmegen
 Informatie via de logewebsite 
 http://theosofienijmegen.wordpress.com
Roermond
 Informatie via de logewebsite:
 http://www.theosofieroermond.nl

Rotterdam
  7 - di Rondetafelgesprek: Onderlinge gedachte-
 uitwisseling over diverse ingebrachte 
 onderwerpen door de loge-leden
14 - di Ineke Vrolijk, Het Edele achtvoudige pad,  en
 vervolgens De Paramita’s
21 - di Pierre van Eijl: Hunebedden, spiritualiteit van
 eigen bodem
28 - di Eric Jagernath: Bhagavad Gita, deel 
 17 van 18, live en via ZOOM
Utrecht
  3 - vr ZOOM Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
 13:30 - 15:30 uur
  7 - di Open huis/ontmoetingsavond 19:30 
 (welkom 19:00)
17 - vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven / Sogyal Rinpoche. 13:00 - 15:00 uur
 Contact: 
 Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl
17 - vr We are the world door Peter Jonkers 
 20:00 uur
21 - di Studiegroep Inleiding in de Theosofie 
 19:30 – 21:30 
 (bij minstens 5 deelnemers)
 Info: secretarislogeutrecht @gmail.com
Zeeland
  5 - zo Studiegroep Uitzicht door Inzicht, inleiding
 door Joyce van der Sloot over het onderwerp 
 “Normen Waarden”
Zwolle
14 - di Gespreksgroep over boek Daily steps toward
 Brotherhood, Pavel Malakov 
 19.30 – 21.30 uur
28 - di over Healing, o.l.v. Alice Bouwland (met
 meditatie) 19.30 – 21.30 uur

A c t i v i t e i t e n a g e n d a

http://theosofie-assen.blogspot.com
http://theosofienijmegen.wordpress.com
http://www.theosofieroermond.nl
mailto:Frans%20Brouwer%2C%20f.w.brouwer%40versatel.nl?subject=
mailto:secretarislogeutrecht%20%40gmail.com?subject=
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A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Agenda loges en centra

Maart 2023

Amersfoort 
13 - ma Studiemiddag
20 - ma Meditatie/Genezingsdienst
Amsterdam
11 - za Gespreksgroep naar het boek van 
 J. Mills: Leven in wijsheid.
14 - za Lezing door StellaMaris Mars: De weg van
 de pelgrim/monade.
25 - za Gespreksgroep: De Geheime Leer,
 H.P. Blavatsky. Deel I. Het ontstaan 
 van de Kosmos.
25 - za Gespreksgroep naar het boek van I.K. Taimni:
 Een weg tot zelfontdekking.
Apeldoorn
  2 - do Studieavond
16 - do Studieavond
Arnhem
  1 - wo Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
 o.l.v. Ineke Vrolijk
   6 - ma Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 o.l.v.
 Ineke Vrolijk
15 - wo Woensdagochtend gespreksgroep
15 - wo Studiegroep ZOOM 
20 - wo Studiegroep Plato
27 – ma Kennismaken met Theosofie
29 – wo Woensdagochtend gespreksgroep
Assen
 zie website
 http://theosofie-assen.blogspot.com 
Den Haag
13 - ma Gespreksavond met Wim Leijs: 
 Reïncarnatie, karma en verantwoordelijkheid
 voor je eigen acties
20 - ma Algemene ledenvergadering
Haarlem
 Informatie via de adressenlijst (pag. 200)
Naarden
  5 - zo Gespreksgroep: Centrale Groep
11 - za Meditatiegroep
12 - zo Zelf-transformatie Groep
19 - zo Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
25 - za Meditatiegroep
28 - di Kennismaking met Theosofie via ZOOM
Nijmegen
 Informatie via de logewebsite 
 http://theosofienijmegen.wordpress.com
Roermond
 Informatie via de logewebsite: 
 http://www.theosofieroermond.nl

Rotterdam
  7 - di Algemene Ledenvergadering. Zowel voor
  leden als genodigde (ook via zoom)
14 - di Ineke Vrolijk, Het Edele achtvoudige pad,  en
 vervolgens De Paramita’s
21 - di Hans den Boer: Uitbeelding van de eeuwige
 wijsheid door de eeuwen heen
28 - di Eric Jagernath: Bhagavad Gita, deel 
 18 van 18, live en via ZOOM
Utrecht
  3 - vr ONLINE Studie De Geheime Leer, 
 Ineke Vrolijk, 13:30 - 15:30 uur
  7 - di Open huis/ontmoetingsavond 19:30 
 (welkom 19:00)
17 - vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven / Sogyal Rinpoche. 13:00 - 15:00 uur
 Contact: 
 Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl 
17 - vr We are the world door Peter Jonkers 
 20:00 uur
21 - di Studiegroep Inleiding in de Theosofie 
 19:30 – 21:30 
 (bij minstens 5 deelnemers)
 Info: secretarislogeutrecht @gmail.com
Zeeland
  5 - zo Studiegroep Uitzicht door Inzicht, inleiding
 door Pam Lijdsman over het onderwerp
 “Leven in het Nu”
Zwolle
14 - di Gespreksgroep over boek Daily steps toward
 Brotherhood, Pavel Malakov 
 19.30 – 21.30 uur
28 - di over Healing, o.l.v. Alice Bouwland (met
 meditatie) 19.30 – 21.30 uur

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

http://theosofie-assen.blogspot.com
http://theosofienijmegen.wordpress.com
http://www.theosofieroermond.nl
mailto:Frans%20Brouwer%2C%20f.w.brouwer%40versatel.nl?subject=
mailto:secretarislogeutrecht%20%40gmail.com?subject=
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Bericht uit Adyar Newsletter, augustus 2022:
Renovatie Leadbeater Chambers in Adyar voltooid.

Tal van Nederlandse leden, waaronder ondergetekende, brachten de afgelopen jaren 
een bezoek aan de Internationale Conventie in Adyar. Een onvergetelijke ervaring 
om zoveel theosofen uit de hele wereld bijeen te zien op het prachtige landgoed van 
Adyar. De afgelopen twee jaar gooiden de covid-maatregelen roet in het eten, maar 
dit jaar is iedereen weer welkom. 
Het programma, getiteld Our responsability in the interconnected world, zal ongetwij-
feld veel mensen naar India lokken. 

Dit keer staat de bezoekers een extra verrassing te wachten: het totaal vernieuwde 
gastenverblijf Leadbeater Chambers (LBC). Het gebouw kwam op 17 maart 1910 
tot stand tijdens het presidentschap van Annie Besant, die het gastenverblijf zijn 
naam gaf. Een royale sponsoring van de Londenaar Sir Charles Harvey maakte de 
bouw mogelijk, waarmee dit het eerste gebouw van gewapend beton in India werd. 
LBC is ruim vijfenzeventig meter lang en bevatte oorspronkelijk zevenentwintig 
3-kamersuites verspreid over drie etages, vooral bedoeld voor goed gesitueerde 
buitenlandse gasten. In de loop der jaren is de wereld veranderd en had het interieur 
van het gebouw aan charme verloren. Gasten sliepen op slaapzalen en deelden een 
ouderwets sanitair. Voor de verwende reizigers uit Europa en USA was de aankomst 
in LBC wel even schrikken…
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Het management van de Theosophical Society besloot dan ook dat een forse reno-
vatie noodzakelijk was. Eerder las u al in Theosofia (nr. 112, 1, maart 2021) dat TVN, 
in de persoon van Michiel Haas, een rol speelde bij de renovatie en verduurzaming 
van de Blavatsky bungalow in Adyar. Ook bij LBC heeft Nederland weer een bijdrage 
geleverd, onder andere door één kamer van het gebouw te sponsoren. In het ver-
bouwde en verduurzaamde LBC zijn de oude suites opgedeeld in twee afzonderlijke 
kamers, met eigen sanitair en een klein keukentje. In totaal zijn nu zesenvijftig moder-
ne kamers beschikbaar, evenals een lounge en kantoor. De kamers op de bovenste 
etage zijn airconditioned, terwijl de warmwatervoorziening geschiedt door een 
boilersysteem op zonnepanelen. Het is prijzenswaardig dat alle interne verbouwingen 
hebben plaatsgevonden zonder het markante uiterlijk van LBC te veranderen.

Als u dit jaar afreist naar Adyar, weet dan dat u zult genieten van een gerieflijk verblijf 
in een modern LBC.

Saskia Campert
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Definitie
Er zijn vele definities voor het woord spiritualiteit en sommige mensen verwarren 
het woord spiritualiteit met ‘zweverig’. In wezen heeft het te maken met ons pure 
bewustzijn. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt 
en juist dat zijn ook de aspecten die van groot belang zijn bij het stervensproces. 
Hieronder wordt beschreven waar je mogelijk vooraf over na kunt denken, wat er 
gebeurt als je doodgaat, fysiek en spiritueel, bijzondere ervaringen van naasten 
tijdens en na het overlijden van een dierbare, en de waardevolle tijd die volgt tot en 
met de uitvaart. De tekst is gebaseerd op persoonlijke ervaringen die in de loop van 
jaren aan mij verteld zijn of die ik zelf heb ervaren. Daarnaast heb ik informatie tot 
mij genomen door middel van boeken, tijdschriften en podcasts (zie bronvermelding).

Tijdige zorgplanning
Wanneer je het sterven niet bespreekbaar maakt, maak je een goed afscheid bijna 
onmogelijk, aldus Manu Keirse. Zie je sterven als het einde van alles of als de start 
van jouw voortleven in het leven van mensen die je kennen? Als levenseindecoach wil 
ik mensen bewust maken van de mogelijkheden rondom zorg in de laatste levensfase 
en stimuleer ik hen om het gesprek over belangrijke keuzes aan te gaan. Bijvoorbeeld 
welke medische zorg of ingrepen je wel of niet meer wilt, al kun je daar alleen over 
beslissen als je correcte informatie krijgt over je ziekte, de mogelijke behandeling en 
de gevolgen daarvan. Maar even zo belangrijk is de herinnering die iemand nalaat. 
‘Ik heb altijd van je gehouden en ik zal altijd van je blijven houden’ is de ultieme 
boodschap voor (klein)kinderen én volwassenen die ervoor zorgt dat er toekomst is 
na de dood. In wezen gaat het in het leven om vier dingen: ’Sorry’, ‘ik vergeef je’, ‘ik 
bedank je’, ‘ik hou van je’ (Keirse 2015).

Wat gebeurt er als je dood gaat
Ieder sterfbed is uniek en persoonlijk, maar het is ook een universeel proces. De 
theosofische gedachte leert ons dat alles in de natuur cyclisch is, zo ook de mens die 
volgens de oude wijsheid een zevenvoudig samengesteld wezen is. Na de dood valt 

Spiritualiteit in Uitvaart 
Monique Dommanschet
Sinds 2014 ben ik zelfstandig uitvaartonder-
nemer. In mijn bedrijf Monique Dommanschet 
UitvaartbeZieling begeleid ik met hoofd, hart en ziel 
authentieke afscheidsbijeenkomsten, anders dan 
de standaard ceremonies en gebruikelijke locaties. 
Mijn specialisatie zijn mensen met dementie en 
spiritualiteit. Als levenseindecoach begeleid ik 
stervenden en hun naasten tijdens de laatste 
maanden, weken en dagen. Begin 2016 ben ik lid 
van TVN Centrum Zeeland geworden en sinds kort 
vervul ik de rol van penningmeester.
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zijn samenstelling tijdelijk uiteen en gaan alle samenstellende delen krachtens hun 
aard naar hun respectievelijke gebied om te revitaliseren en zich op te maken voor 
een volgende incarnatie van de ziel in een nieuw lichaam (Pullen).
In het magazine Drempel wordt dit proces duidelijk aan de hand van de elementenleer 
(Koedam). Ieder mens is opgebouwd uit een aantal natuurelementen.
Het aarde-element wordt in ons lichaam vertegenwoordigd door ons skelet, onze 
botten, die ons stabiliteit en stevigheid geven. Als mensen stervende zijn en het 
aarde-element zich terugtrekt, verliezen mensen gewicht en nemen hun krachten af. 
Uiteindelijk nemen we afscheid van al onze aardse bezittingen.
Het water-element staat voor onze lichaamsvochten (we bestaan voor 80% uit vocht) 
waarover we de controle verliezen. Mensen worden incontinent, gaan transpireren 
of krijgen een loopneus of loopoor. Tegelijkertijd staat het water-element voor onze 
emoties en gevoelens. Stervenden lijken op een bepaald moment afstandelijk te 
worden; de emoties en gevoelens worden losgelaten. Vaak een verdrietig en eenzaam 
moment voor de naasten.
Het vuur-element symboliseert de verterings- en omzettingsprocessen in ons lichaam. 
Als het vuur-element oplost neemt de energie af en trekt de warmte zich terug richting 
de hartstreek. Handen en voeten worden koud, net als het puntje van de neus.
Het lucht-element geeft het uiteindelijk als laatste op: de ademhaling gaat hoger 
zitten en wordt oppervlakkig. Soms raken mensen benauwd of hoopt zich afscheiding 
op in de keelholte waardoor een rochelende ademhaling ontstaat. Het moment van 
overlijden duurt niet lang meer.
Het ether-element is ijl, zonder vorm, niet zichtbaar en bevindt zich in de leegte tussen 
organen en gewrichten. Deze leegte is gevuld met informatie en bewustzijn. Het zijn 
deze subtiele energieën die oplossen in de laatste fase en het lichaam onzichtbaar 
verlaten, meestal via de kruin.

De laatste intensieve fase voorafgaand aan het sterven kan gepaard gaan met 
bijzondere bewustzijnservaringen, de zogenaamde levenseinde-ervaringen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn visioenen van overleden familieleden die op bezoek komen 
(mensen zien), tussen verschillende realiteiten bewegen (ben ik nu thuis), verandering 
van kamertemperatuur, stilstaande klokken of subtiele gewaarwording van wasem of 
licht rondom het lichaam.
Het kan ook zijn dat naasten, zelfs op afstand, SDE-ervaringen (Shared Death 
Experience) krijgen. Enkele voorbeelden zijn: het stervensmoment doorkrijgen op 
afstand, voorwerpen die vallen/kapot gaan op moment van overlijden, verschijning 
van overledene in dromen of verandering in gedrag van huisdieren.
Uit ervaring weet ik dat het van groot belang is deze ervaringen serieus te nemen. Maar 
al te vaak worden door medici dergelijke ervaringen van de stervende gerelateerd 
aan de bijwerkingen van medicatie zoals morfine. Het spirituele aspect wordt daarbij 
over het hoofd gezien, maar is van wezenlijk belang voor zowel de stervende als de 
naasten. Levenseinde-ervaringen bezitten een spirituele kwaliteit zoals het gevoel 
van zin en betekenis, verbondenheid, hoop en vertrouwen. In tegenstelling tot onrust 
veroorzaakt door medicatie (hallucinaties) treden levenseinde-ervaringen meestal 
op bij een helder bewustzijn. Ze hebben grote betekenis voor degene die zoiets 
ervaart evenals voor de betrokken familie, vrienden en zorgverleners. Levenseinde-
ervaringen helpen de stervenden om de fysieke wereld los te laten, hun angst voor 
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dood te overwinnen en bieden niet zelden troost aan hun naasten (Visser).

De laatste momenten
Mensen die stervende zijn, kunnen extra gevoelig 
zijn voor de energie om hen heen. Liefde, warmte 
en verbondenheid maken de laatste momenten 
zowel voor de stervende als voor de naasten 
dragelijker. Vaak is er bij beide partijen sprake van 
ernstige vermoeidheid en ik probeer met name 
de naasten daar tijdig op voor te bereiden. Door 
andere familie of vrienden te betrekken kunnen 
de naasten worden ontlast en geef je anderen 
de kans daadwerkelijk iets te kunnen betekenen 
waardoor een waardevolle verbondenheid ontstaat.
Zorg voor een stervende is een dankbare taak. Soms wacht hij of zij nog op de komst 
van een familielid of vriend; informeer mensen die belangrijk zijn in een tijdig stadium. 
Reuk en gehoor blijven langdurig scherp. Wees voorzichtig met sterke geuren als 
bloemen en parfum. Voorkom harde geluiden en zet eventueel zachte (lievelings)
muziek op. In plaats van zachte muziek kan men ook voorlezen (poëzie, bijbel of wat 
de stervende mooi vond). De behoefte aan fysiek contact zal afnemen. Alleen een 
rustige aanwezigheid naast het bed met af en toe een lichte aanraking is voldoende. 
Benoem nogmaals je liefde of bedank de stervende persoon. Vertel hem wat je zult 
doen om hem te herinneren, het drukt respect uit en laat zien dat zijn leven volop 
wordt gewaardeerd (Manu Keirse)
Rondom een sterven kunnen zich subtiele ervaringen en gewaarwordingen voordoen. 
Koester deze ervaringen die niet zelden een onuitwisbare indruk hebben achter 
gelaten. Voel je niet schuldig wanneer je dierbare sterft als je er niet bij bent. De 
stervende kiest altijd zelf het moment om het leven los te laten.

Wanneer iemand gestorven is
Dit is een uniek moment dat nooit meer terug komt, neem de tijd die nodig is om 
het volledig te ervaren. Er is geen haast om de zorgverlener of uitvaartondernemer 
te informeren. Het is goed (indien mogelijk) de overledene een aantal uren te laten 
rusten voor de laatste verzorging plaatsvindt. Ook na de laatste uitademing gebeurt 
er nog veel op subtielere niveaus. Het is zowel voor de naasten als de overledene 
zelf een grote schok om te ervaren dat iemand is overleden. Het kan helpen om uit te 
spreken dat hij/zij het leven heeft losgelaten en niet meer op deze aarde is (Newton).
De laatste verzorging is prettig om zelf te doen, eventueel met hulp van professionals. 

Als dank voor een leven lang te hebben gewerkt en 
gezorgd kun je de handen oliën, een ritueel dat ook 
fijn is om in de terminale fase af en toe te doen. 
De opbaring kan, indien wenselijk en mogelijk, 
thuis of in een vertrouwde omgeving gebeuren. Met 
bloemen en kaarsen creëer je voor de overledene 
een liefdevolle laatste omgeving waar desgewenst 
mensen afscheid kunnen nemen. 
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Duurzaamheid
Spiritualiteit heeft ook te maken met aandacht en zorg voor de natuur, vandaar dat 
ik adviseer om gebruik te maken van natuurlijke materialen. Puur linnen, biologische 
katoen, bamboe of hennep voor de kleding en een kist van Nederlands hout, 
bijvoorbeeld populierenhout van Staatsbosbeheer. 
De meest ideale plaats voor opbaring is thuis; iemand is in zijn/haar vertrouwde 
omgeving, er is geen extra vervoer nodig en de familie kan in de dagen die volgen 
stapsgewijs toegroeien naar het definitieve afscheid. Wanneer de opbaring niet 
thuis kan, zoeken we een locatie waar zowel de opbaring als het afscheid kan 
plaatsvinden. Het is zelfs mogelijk om in de tuin een mobiel opbaarhuisje te plaatsen. 
Vanzelfsprekend is de wens van de familie leidend in dit proces. 
In de voorbereiding van de afscheidsceremonie is de levensvisie van de overledene, 
maar zeker ook van de familie, mijn leidraad. Met woorden en muziek kan uiting 
worden gegeven aan gevoelens, maar rituelen verwezenlijken wat je met woorden 
niet kunt zeggen. Een goed gekozen ritueel zorgt voor een moment van verstilling en 
zal vaak een blijvende herinnering zijn. Mooie rituelen zijn bijvoorbeeld het aansteken 
van waxinelichtjes of kaarsen door alle aanwezigen (indien mogelijk) of het brengen 
van een bloemengroet met één passende bloem.

Het kiezen van een ritueel ontstaat vaak naar 
aanleiding van het gesprek met familie en 
vrienden van de overledene. Het moet iets 
‘eigens’ zijn wat past, zo niet gemaakt is voor 
de overledene.
Live muziek kan de juiste toon zetten bij 
een uitvaart; het kan emoties losmaken en 
tegelijkertijd ook troost bieden. Trilling is 
een universele taal die door de cellen van 
het menselijk lichaam wordt begrepen. Het 
lichaam ontspant zich onbewust bij het horen van de harmoniserende klanken van 
fluit of klankschaal. Ook viool, piano of harp worden vaak gebruikt.
Zowel voorafgaand aan als tijdens de afscheidsceremonie betrek ik graag kinderen 
bij de invulling. Zij staan van nature veel meer open voor de spiritualiteit rond leven en 
dood. Door te spreken en herinneringen op te halen aan de overledene geef je ruimte 
aan hun verdriet en leren zij te schakelen tussen ‘het hier en nu’ en ‘wat was voorheen’ 
(Keirse 2020). Creativiteit is nauw verbonden met spiritualiteit en kinderen vinden het 
fijn om bijvoorbeeld de kist te beschilderen als laatste groet aan de overledene. 

Rouwwerk
Wanneer de uitvaart achter de rug is begint vaak het echte rouwwerk. Het rouwproces 
is ook een transformatieproces. Door alles wat er is gebeurd en alles wat je 
overkwam, verander je tijdens het rouwproces als vanzelf. De wereld waarin je leefde 
is fundamenteel veranderd en er zit niets anders op dan je aan te passen aan die 
nieuwe wereld. Ieder gaat dat proces op zijn eigen manier aan. Er zijn geen regels 
voor, geen goede of foute manier; er is alleen rouwen. Het maken van foto’s tijdens 
de afscheidsperiode en de ceremonie blijkt heilzaam (Stolp 2003). Een mooi fotoboek 
helpt kinderen (en volwassenen) om terug te kijken en geeft ruimte om over gevoelens 



Theosofia - Jaargang 123 - nr. 4 - december 2022                                                     187

te praten. Ook dingen kunnen troosten, vooral als er een verhaal aan verbonden is. Er 
is een veelheid aan gedenksieraden (sieraden met as of vingerafdruk), glaskunstwerk 
en keramiek die allemaal hetzelfde beogen: de herinnering aan een overleden dierbare 
in stand houden. Het helpt echter toch het meest wanneer mensen hun verhaal 
kunnen vertellen, keer op keer, van mens tot mens. Meer dan ooit gaan mensen in 
rouw op zoek naar verdieping, naar antwoorden op hun vragen. Een professioneel,  
maar vooral betrokken en liefdevol luisterend oor kan dan veel betekenen. Ook voor 
wie niet kan of wil praten is er een scala aan mogelijkheden die op praktisch en 
emotioneel gebied handreikingen geven om door te gaan. Zij die geïnteresseerd zijn 
in de theosofische levensvisie kunnen wellicht troost vinden in het boek Levensvragen 
in het licht van de esoterische wijsheid van G. de Purucker.

Bronnen:
Keirse, M. Als ik er niet meer ben Lannoo 2015. 
 Kinderen helpen bij verlies Lannoo 2020
 (Prof. Em. Dr. .Manu Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde, rouwexpert)

Pullen, R.A. Uitzicht door Inzicht Ankh-Hermes 2008
(Robert A. Pullen is theosoof, schrijver van o.a. de cursus ‘De Oude Wijsheid als een allesomvattende levensfilosofie’)

Koedam, I. De gelaagdheid van sterven in Drempel, uitgave van Landelijk Expertisecentrum Sterven

Visser, I. Tijd voor een ander verhaal 
(Ineke Visser werkte in hospices als vrijwilliger, coördinator, trainer en onderzoeker van levenseinde-ervaringen. Ze is
oprichter en voorzitter van Landelijk Expertisecentrum Sterven)

Newton, M. De Zielenreis, het bestaan tussen de levens in Altamira 2010
 De Zielsbestemming Altamira 2011
(Michael Newton is spiritueel regressietherapeut en hypnotherapeut gespecialiseerd in leven na de dood) 

Stolp, H. Als een geliefde sterft, over afscheid nemen en verdergaan Ankh-Hermes 2003
 Wat gebeurt er als je dood gaat? Ankh-Hermes 2021
(Hans Stolp is pastor en auteur. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, later de psychologie van
G.C. Jung en maakte een studie van het esoterische christendom)

Stassen, D Stervensgoed Podcast https://sterinzorg.nl/podcast/ 
(Diana Stassen is palliatief (HBO) verpleegkundige, gecertificeerd hypnotherapeut en NLP-trainer)

Bessem, B. / Visser Y. Levensinspiratie 
Podcast https://podcasts.apple.com/nl/podcast/levensinspiratie-podcast-levenscollege/id1497555314

Stichting Stimuleringsfonds Rouw Dag voor Dag 
Podcast https://podcasts.apple.com/us/podcast/dag-voor-dag/id1509721902

https://sterinzorg.nl/podcast/
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/levensinspiratie-podcast-levenscollege/id1497555314
https://podcasts.apple.com/us/podcast/dag-voor-dag/id1509721902
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Omgaan met angst is, net als de meeste andere aspecten van het leven in deze 
fysieke incarnatie, onderdeel van een proces. Leren leven zonder angst gaat niet 
van de ene op de andere dag. Integendeel, om het makkelijker te maken verloopt het 
proces is stappen. Spirituele concepten kunnen ons ook helpen om zonder angst te 
leren leven.

Voordat we het gaan hebben over leven zonder angst, moeten we eerst een paar 
vragen beantwoorden. Wat is angst? Waar zijn we bang voor? Hoe beïnvloedt angst 
ons? Deze vragen helpen ons te begrijpen wat er gebeurt en wat we willen veranderen. 
Verandering vereist alertheid, bewustzijn, en bewustzijn vereist introspectie en 
zelfobservatie. Pas dan kunnen we gaan praten over specifieke stappen die nuttig 
kunnen zijn om te leren leven zonder angst. Ten slotte kunnen we spirituele concepten 
of richtlijnen bespreken die ons zullen helpen in dit proces van leren leven zonder 
angst.

Ten eerste: angst is een aangeboren reactie op gevaar – fysiek of emotioneel gevaar. 
Hij is geworteld in het evolutionaire proces. We moesten angstig zijn om te overleven. 
In het verleden waren dodelijke gevaren overal en we hadden een angstreactie nodig 
om onszelf te beschermen. Tegenwoordig worden we niet meer geconfronteerd met 
zoveel dodelijke gevaren, maar die aangeboren angstreactie bestaat nog steeds. Nog 
steeds treden dezelfde soort reacties in ons op: fysiek, emotioneel en cognitief. Deze 
reactie is geworteld in een deel van de hersenen dat de amygdala wordt genoemd. 
Wanneer de hersenen gevaren waarnemen, overspoelt de amygdala het lichaam met 
stresshormonen. Deze fysieke reactie hielp ons om te overleven wanneer we werden 
geconfronteerd met dinosaurussen, rotsverschuivingen of naderende vijanden. 
Vandaag helpt dat ons ook. We worden nog steeds geconfronteerd met enkele 
gevaren, hoewel dodelijke gevaren niet dagelijks lijken voor te komen. Wanneer 
stresshormonen vrijkomen, kunnen we uit de weg springen van een auto die uit een 
parkeerplaats rijdt of snel een peuter opvangen die naar een hete kachel reikt. Het 
hebben van enige angst is nuttig. We willen angst niet helemaal kwijt, omdat we die 

Leven zonder angst 
Barbara Hebert
Barbara Hebert is President van de 
Theosophical Society in America.
Dit artikel werd gepubliceerd in 
Theosophy Forward 21 december 2019.
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peuter willen opvangen of voorkomen dat we door een auto worden aangereden.

Aan het begin van dit artikel gaf ik aan dat angst nuttig en waardevol is. Hij is nuttig 
en waardevol, zolang we niet constant bang zijn. Wanneer de amygdala het lichaam 
constant overspoelt met stresshormonen, kunnen zich een aantal fysieke en emotionele 
problemen voordoen. Ons lichaam is, om te kunnen overleven, voorgeprogrammeerd 
om op roofdieren en soortgelijke aanvallers, en op andere levensbedreigende situaties 
te reageren. Zoals eerder vermeld, zijn de omstandigheden dan wel veranderd, maar 
dat betekent niet dat we weinig stressoren in ons leven hebben. Het lichaam ervaart 
deze stressoren (niet genoeg tijd hebben, rekeningen betalen, problemen met familie, 
etc.) als bedreigingen. Soms hebben we zelfs het gevoel dat we constant worden 
aangevallen. Het lichaam reageert zoals het hoort en geeft de stresshormonen af. 
Voortdurende afgifte van deze hormonen kan een aantal fysieke en emotionele 
problemen veroorzaken, waaronder hoofdpijn, slapeloosheid, gevoelens van 
overweldigd zijn, overmatige angst, enzovoort.

Als mens proberen we te voorkomen dat we ons angstig voelen. We voelen ons 
kwetsbaar en dat zorgt ervoor dat we ons in de kast of onder het bed willen verstoppen. 
Daarom gaan we op verschillende karakteristieke manieren met onze angst om.
Eén van de dingen die we kunnen doen als we angst voelen, is hem vervangen door 
woede. Woede is een stimulerende emotie en geeft iemand een gevoel van kracht: 
het perfecte tegengif voor angst! Een van de beste voorbeelden die ik kan bedenken 
is wanneer een tiener te laat thuiskomt. De ouder, die waarschijnlijk echt bang was 
dat er iets met het kind was gebeurd, voelt zich boos en reageert boos. Ik weet zeker 
dat we allemaal momenten kunnen bedenken waarop we bang waren, maar die angst 
verborgen achter woede.

Een andere manier waarop we voorkomen dat we ons angstig voelen, is door controle 
uit te oefenen. Soms geloven we dat als we mensen of situaties kunnen beheersen, 
we de veiligheid voor iedereen kunnen handhaven. We realiseren ons vaak niet dat 
we dit doen. Een tienercliënt vertelde me dat de strijd tussen haar en haar moeder te 
wijten was aan de vastberadenheid van de moeder om het meisje te controleren. De 
moeder had een moeilijke jeugd gehad en was bang dat haar dochter iets ergs zou 
overkomen. Zonder het zelfs maar te beseffen, begon de moeder het gedrag en de 
keuzes van haar tienerdochter te overheersen. Hoe meer ze haar dochter probeerde 
te controleren, hoe meer de dochter in opstand kwam. Dit leidde tot een vicieuze 
cirkel van angst-controle-rebellie.

Een derde manier waarop we voorkomen dat we ons angstig voelen, is door simpelweg 
situaties te vermijden die ons riskant of zelfs onbekend voorkomen. We zoeken geen 
ander werk, ook al zijn we ongelukkig in onze huidige baan; we vermijden relaties 
omdat we niet opnieuw gekwetst willen worden; we zetten onze opleiding of interesse 
niet voort vanwege faalangst, angst om dom over te komen bij anderen, angst om 
gekwetst te worden.

Enige studies tonen aan dat in delen van de wereld met de meest ellendige 
omstandigheden religie het sterkst is en dat wanneer de kwaliteit van leven verbetert, 
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religie afneemt. Religieuze instellingen gedijen bijvoorbeeld tijdens recessies (samen 
met de verkoop van alcohol). Waarom denk je dat dit gebeurt? Mogelijk omdat onze 
angsten deel uitmaken van onze persoonlijkheid, en als persoonlijkheden zijn we op 
zoek naar antwoorden op - of misschien een ontsnappen aan - onze angsten.

Angsten zijn gebaseerd op overleven, maar ze komen ook voort uit onze geest, uit 
onze gedachten, onze percepties, onze overtuigingen. Toen ik een kind was, was mijn 
moeder doodsbang om naar de tandarts te gaan. Ik neem aan dat ik vanuit haar angst 
tegen mezelf heb gezegd dat tandartsen en tandartspraktijken ten koste van alles 
vermeden moesten worden. Het waren gevaarlijke plekken; immers, als een ouder 
er bang voor is, dan moet een kind zeker bang zijn. Die angst blijft tot op de dag van 
vandaag bij me, ook al weet ik dat noch de tandarts, noch iemand in de praktijk me 
pijn zal doen. Nog een voorbeeld. Een vriendin van mij had als tiener ervaringen die 
vandaag de dag nog steeds een impact op haar hebben. Elke keer als ze als tiener 
het huis verliet, ondervroeg haar moeder haar over hoe ze eruit zag, inclusief haar 
make-up, haar kleding, enz. De vragen waren ook niet per se aardig. Haar moeder 
zei dingen als: Waarom ga je zo gekleed naar buiten? Wat als je iemand ziet die je 
kent en je hebt geen make-up op? Tot op de dag van vandaag is mijn vriendin bang 
om door anderen te worden beoordeeld op haar uiterlijk. Ze zal haar huis niet verlaten 
zonder make-up, noch zal ze opvallend gekleed haar huis verlaten.

Ik moet er nogmaals aan herinneren dat een beetje angst heel goed is. Als ik aan het 
wandelen ben en een grote hond komt woedend blaffend op me af met zijn tanden 
ontbloot, dan zou ik een beetje bang moeten zijn. Als ik iemand ontmoet die me 
een ongemakkelijk gevoel geeft, moet ik dat ongemak registreren en een beetje 
verwerken. Ik geloof sterk in het luisteren naar onszelf, naar onze intuïtie.

Omdat angst heel persoonlijk is en zich soms heimelijk kenbaar maakt, zijn we ons 
er misschien niet eens van bewust waar we bang voor zijn. Als menselijke wezens 
kunnen we onze angsten zo diep in ons onderbewustzijn wegduwen dat we ons er 
niet eens van bewust zijn, ongeacht hun impact op ons. We moeten dus in onszelf 
kijken. De antwoorden zitten altijd in onszelf. We zoeken naar buiten om te leren, 
maar in werkelijkheid is er geen buitenkant.

Praktisch gezien, hoe doen we het? Er zijn stappen die we kunnen doen om de 
antwoorden binnenin te vinden:
1. Identificeer de angst.
2. Identificeer je gedrag, gedachten, enz. die de angst ondersteunen. Of, als 

het gedrag of de gedachten gemakkelijker te identificeren zijn, traceer ze dan 
achterstevoren. Bijvoorbeeld: Waarom vermijd ik....? Wat maakt dat ik me 
ongemakkelijk of angstig voel?

3. Vraag je af of de angst rationeel is.
4. Wordt vrienden met de angst; dat wil zeggen: zie hem onder ogen, accepteer hem. 

De angst is er om je te beschermen, maar vraag jezelf af, of je die bescherming 
nodig hebt.

5. Maak een plan om stappen vooruit te zetten in je angst. Focus op je gedrag en 
gedachten met betrekking tot de angst.
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Dit proces ziet er eenvoudig uit. Dat is het natuurlijk niet, want deze angsten zitten 
soms diep in ons onderbewustzijn. Het kost tijd, moeite en energie, net als het creëren 
van een nieuwe gewoonte. Het is een nieuwe manier van denken over een situatie.
Maar er is zoveel meer. We zijn op zoek naar de antwoorden die ons in staat stellen 
om zonder angst te leven. We kunnen en moeten werken met de persoonlijkheid, 
omdat die onze tijdelijke verblijfplaats is. Maar er is meer. Om Shams van Tabriz, 
de spirituele leraar van Rumi, te parafraseren: We zijn als vissen die in het water 
zwemmen, en op zoek zijn naar het water. De antwoorden zijn om ons heen, in ons, 
ondersteunen ons, voeden ons. De antwoorden zitten in de lucht die we inademen.
Het doet me denken aan een stukje uit de Wizard of Oz: Glinda de Goede Heks zegt 
tegen Dorothy: Je hebt altijd de kracht gehad, liefje. Je moest het gewoon zelf leren. 
We hebben de kracht om onze angsten onder ogen te zien, om veranderingen aan te 
brengen, om te vliegen en vrij te zijn.

Zoals Teilhard de Chardin zei: Wij zijn geen menselijke wezens die een spirituele 
ervaring hebben. Wij zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. Als 
we de antwoorden buiten onszelf zoeken, zoeken we in deze tijdelijke wereld naar 
tijdelijke antwoorden. Wanneer we naar binnen kijken, staan we de ziel, ons ware 
zelf, toe om niet alleen de antwoorden te geven, maar ook de veiligheid, zekerheid en 
liefde die inherent is aan wie we werkelijk zijn. We worden de vis die het water heeft 
gevonden en we kunnen ervan genieten. We worden Dorothy die haar hakken klikt 
en naar huis verlangt.

Ervaart onze ziel angst? Het is onwaarschijnlijk. Onze ziel is de ware essentie van 
wie we zijn, en wie we zijn is de essentie van de ene Werkelijkheid. Wanneer we 
kijken naar de persoonlijke angsten die we ervaren vanuit een ander bewustzijnsveld, 
vanuit het perspectief van de ziel, kunnen we ons een paar dingen realiseren die 
angst in een spiritueel perspectief plaatsen. We realiseren ons dat er een orde en 
een plan is voor het universum. Het universum wordt niet gedreven door chaos. 
Dingen gebeuren niet toevallig. Ieder van ons is verbonden met door ieder ander 
en met de goddelijke werkelijkheid. Wanneer we intuïtief die verbinding aanraken, 
voelen we een vredigheid die haast onmogelijk te beschrijven is, en die elke angst 
en bezorgdheid, die we zouden kunnen hebben, wegneemt. We realiseren ons dat 
het leven een spirituele reis is, een spirituele evolutie van de ziel, en dan verdwijnt de 
angst vrijwel onmiddellijk.

We erkennen ook dat dit leven slechts één van de vele is, slechts een oogwenk in 
termen van eeuwigheid. Het is een kans om te leren en te groeien. Gezien deze 
gedachten kan het nuttig zijn om te vragen: Wat kan ik leren van het onder ogen zien 
van mijn angst? Hoe zal ik groeien door voorbij mijn angst te gaan? Hoe belangrijk 
is deze kwestie als ik het bekijk vanuit een meer universeel perspectief, vanuit het 
perspectief van mijn ziel of hoger zelf?
We gaan vooruit op dit spirituele pad door de spirituele evolutie van onze ziel. We 
kunnen effectiever vooruitgaan door onze angsten in perspectief te plaatsen en ze 
uiteindelijk achter ons te laten.

Vertaling Marianne Plokker
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Kwan Yin wordt al eeuwenlang in heel Oost-Azië vereerd als een moedergodin, de 
personificatie van mededogen en barmhartigheid. Een zeer vereerde manifestatie 
van de Boeddha, afgebeeld in veel verschillende symbolische en mythologische 
verschijningsvormen, zowel mannelijke als vrouwelijke. Kwan Yin heeft verschillende 
namen en spellingen zoals: Guanyin, Guanshiyin, Kuan Yin, Kwan-Shi-Yin, Kuan-
Shi-Yin, Miao Shan; Guanyin Bodhisattva, Bodhisattva Avalokiteshvara en in Japan 
Bodhisattva Kannon of Kanzeon. Kwan Yin, dat ‘onsterfelijk wezen’ betekent, 
vertegenwoordigt grenzeloze transcendentie voorbij geslacht, en heeft daarom beide 
attributen: mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief, fysiek en spiritueel, waarbij de 
twee de ene oerkracht zijn.1  

De Chinese betekenis van Kuan-Shi-Yin is: Kuan - observeren, Shih 
- de wereld van manifestatie en Yin - alle geluiden van de schepping; 
in de Schriften geïnterpreteerd als ‘hij die de klaagzangen van de 
wereld waarneemt’. In het Sanskriet betekent Avalokiteshvara ‘de 
heer die met mededogen naar de wereld kijkt’ of ‘hij die neerkijkt 
bij geluid’ (svara = klank, geluid), het verdriet van de wereld. Kwan 
Yin wordt afgebeeld staande bij wilgen en rotsen, bij lotuspoelen of 
stromend water, en heeft vaak een vat waaruit zij water giet; of zij 
heeft een wilgentak, een lotusbloem (juweel van de drie schatten), of 
soms een mand met vis in de hand. Water betekent de wateren van 
het leven en de zuivering van geest en lichaam, harmonie en rust; de 
lotus staat voor wijsheid en verlichting; de wilg symboliseert kracht en 
genezing, en vis voedsel.

Een boeddhistische legende vertelt hoe Avalokitesvara zwoer nooit te rusten 
voordat alle wezens waren bevrijd van samsara (de cyclus van geboorte, dood en 
wedergeboorte); en door verdriet overmand, brak zijn hoofd in ontelbare stukken. 
Een boeddha voegde ze bijeen tot elf hoofden en duizend armen, zodat hij, door 
overal tegelijk te zien, de lijdende mensheid kon helpen. Er wordt gezegd dat 

Kwan Yin en de draak van 
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Susan Bayliss
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Dit artikel verscheen in Esoterica, lente 2017.
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Avalokitesvara het vermogen heeft om elke 
vorm aan te nemen die nodig is om lijden 
te verlichten. De Lotus Sūtra 2 verwijst naar 
drieëndertig manifestaties van Kwan Yin of 
Avalokiteshvara. Zeven zijn vrouwelijk; volgens 
de doctrines van de Mahāyāna Sūtra's maakt 
het niet uit of Kwan Yin mannelijk, vrouwelijk 
of geslachtloos is, want de ultieme realiteit is 
leegte 3. 

In De Geheime Leer vertelt mevrouw Blavatsky 
(HPB) ons: Kwan-Shi-Yin is Avalokiteshvara, en 
beiden zijn vormen van het zevende universele 
beginsel, terwijl deze godheid in zijn meest 
verheven metafysische karakter de synthese is 
van alle planeetgeesten, Dhyani-Chohans. Hij 
is de zelf-gemanifesteerde; kortom de zoon van 
de vader. Gekroond met zeven draken, staat 
boven zijn beeld de inscriptie Pu-Tsi-K'iun-ling, 

de universele Verlosser van alle levende wezens.

Letterlijk betekent Kwan-Shi-Yin ‘de Heer 
die wordt gezien’, en in één betekenis ‘het 
goddelijke ZELF dat door het zelf (van de mens) 
wordt waargenomen, het atman of zevende 
beginsel dat is opgegaan in het universele, 
wordt waargenomen door, of voorwerp van 
waarneming is van buddhi, het zesde beginsel of 
de goddelijke ziel in de mens. In een nog hogere 
betekenis is Avalokiteshvara = Kwan-Shi-Yin, 
aangeduid als het zevende universele beginsel, 
de logos, waargenomen door het universele 
buddhi, of ziel, het synthetische geheel van de 
Dhyani-Boeddha's ... de alomtegenwoordige 
universele geest, gemanifesteerd in de tempel 
van de Kosmos of de Natuur. Kwan-Shi-Yin is 
dus mystiek gezien ‘de Zoon die identiek is met 
zijn Vader’ of de logos, het woord. Hij wordt de 
‘Draak van Wijsheid’ genoemd 4. 

De oude Chinezen beschouwden zichzelf als de afstammelingen van de draak en 
standbeelden van draken bestaan al duizenden jaren. In de Chinese mythologie 
worden draken vaak afgebeeld met een paardenhoofd, vier poten en een slangenstaart; 
die verschillende aspecten van de esoterische leringen en verschillende attributen 
van de alledaagse wereld symboliseren. Als teken van goedgunstige macht werden 
draken rijkelijk geborduurd op de zijden gewaden van Chinese keizers. Draken met 
twee horens en vijfklauwige voeten waren voorbehouden aan de keizer (‘zoon van de 
hemel’); prinsen en edelen waren beperkt tot vierklauwige draken.
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In eenvoudige bewoordingen, esoterisch gezien, vertegen-
woordigen de twee horens de dualiteit van geest en stof, 
de vijfklauwige poten de vijf natuurprincipes die in de 
materiële wereld werken, en vier vertegenwoordigen de 
gemanifesteerde wereld en aardse verantwoordelijkheden. 
Een paard betekent fysieke vorm. De slang is een symbool 
voor wijsheid en eeuwigheid. Vaak zijn de wijsheidsleringen 
verborgen in het volle zicht. 

Dus de volgende keer dat je naar een prachtig beeld van 
Kwan Yin kijkt, of je oog wordt getrokken door een opvallend 
schilderij van een draak, kijk wat beter en probeer de ware 

aard van het verhaal dat het te vertellen heeft te ontdekken. Er is een eeuwenlange 
traditie van esoterische kennis, en afgezien van hun grote schoonheid, blijven 
dergelijke beelden duizenden jaren bestaan vanwege de esoterische waarheden die 
ze bevatten.

Vertaling Marianne Plokker

1 De Geheime Leer, HP Blavatsky Vol. 1, Proloog, stanza›s 1 tot en met 6, en § XV, p. [470]
2  De Lotus Sūtra werd vertaald in de 3e eeuw. In het Sanskriet: Saddharma Puṇḍarīka Sūtra - Sutra op de Witte Lotus
    van de Sublieme Dharma (Heilige Plicht). Voor veel boeddhisten bevat de Lotus Sutra de laatste leer van de Boeddha.
3  Tan Chung. Across the Himalaya Gap: An Indian Quest for Understanding China. 1998. blz. 222.
4  De Geheime Leer, HP Blavatsky Vol. 1, blz. [471-472].



Theosofia - Jaargang 123 - nr. 4 - december 2022                                                     195

De vijf bewustzijnsvoertuigen
Shankaracharya vertelt over de vijf omhulsels / bewustzijnsvoertuigen van de 
menselijke individualiteit, uit de vedanta filosofie, de pancha kosha’s.  
1. Annamayakosha, de voedselschede die uitsluitend bestaat door het voedsel 

dat we eten. Het is onstabiel, steeds veranderend en zal uiteindelijk sterven. 
Daarom kan het niet worden beschouwd als iemands ware Zelf of de allerhoogste 
werkelijkheid: we moeten ons er niet mee vereenzelvigen.

2. Prânamayakosha, het voertuig van vitale energie. Die energie stelt het fysieke 
lichaam in staat om te bewegen en te handelen.  Ook dit is niet het ware Zelf, 
want het is constant in beweging, net als de oceanen en de winden.

3. Manomayakosha, het denkprincipe dat de vijf organen van waarneming bevat: 
gehoor, zicht, geur, smaak en tast. Het is verantwoordelijk voor vreugde en 
verdriet, is de schepper van de droomwereld en kan op de weg naar Zelfrealisatie 
zowel obstakels opwerpen als deze vernietigen. Manomayakosha kan beschouwd 
worden als het lagere denken: het is een naar binnen gericht bewustzijn en dus 
niet het ware Zelf.

4. Vijnânamayakosha, het voertuig van het hogere denkvermogen. Het bestaat uit 
het hogere denkvermogen zelf, met de modificaties of wijzigingen daarvan, en 
uit de zintuigen met hun wijzigingen.  Het voert handelingen uit en is de oorzaak 
van reïncarnatie van de ziel. Het wordt ook wel de kennisschede, het intellect of 
buddhi genoemd. Door verlangens en door handelingen trekt de ziel door een 
verscheidenheid aan lichamen. Middels de kennisschede heeft de individuele 
ziel ervaringen als verdriet en vreugde, plezier en pijn. Bij dit voertuig horen 
de drie bewustzijnstoestanden van waken, dromen en droomloze slaap. Het 
hogere denken vereenzelvigt zich met plichten, rituelen en attributen die horen 
bij de verschillende stadia van het leven. Net als de andere kosha’s kan ook 
vijnânamayakosha niet worden beschouwd als het ware Zelf.

Viveka Cudamani of 
Het kroonjuweel van wijsheid
Jenny Baker
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5. Ânandamayakosha, het voertuig van gelukzaligheid. Het manifesteert zich meestal 
in de droomloze slaap.  Daarachter bevindt zich het meest innerlijke beginsel van 
alle wezens, Brahman in al zijn volledigheid. Ook deze schede van gelukzaligheid 
is niet het allerhoogste Zelf, want het is gebaseerd op omstandigheden en een 
wijziging van aard.

We kunnen nóg verder gaan dan het bewustzijn van gelukzaligheid tijdens de 
droomloze slaap om ons ware Zelf te ontdekken, de bron van onvoorwaardelijke 
vreugde.

In de Viveka Cudamani stelt de discipel zijn goeroe een vraag: Als de vijf omhulsels 
zijn verworpen als zijnde onwerkelijk, dan zie ik niets meer, behalve het niet-bestaan 
van alles. Welke kenbare werkelijkheid blijft dan over waarmee de kenner van het 
Zelf zich kan identificeren? De goeroe antwoordt: Een excellente vraag, je bent goed 
in redeneren! Via het meest subtiele denken kun je waarnemen dat het principe 
waarmee alle verschillende toestanden worden ervaren (maar dat zelf geen object 
van ervaring is) het Zelf is, de ultieme kenner.

Anders gezegd, we begrijpen dat de mens twee verschillende zelven heeft: één 
die het empirische zelf genoemd wordt (gebaseerd op ervaringen) en anderzijds 
het transcendente Zelf. Het empirische zelf is sterfelijk, steeds veranderend en 
onbetrouwbaar. Alleen het transcendente Zelf kan Waarheid realiseren.  We kunnen 
niet in een spiegel naar ons eigen spiegelbeeld kijken en denken dat wij dat werkelijk 
zijn: het is slechts een reflectie. In plaats daarvan kunnen we leren om ons te 
identificeren met het transcendente Zelf, het goddelijke binnenin. Dat kan niet worden 
waargenomen door in een spiegel te kijken.

Als we ons bewust zijn geworden van door ons eigen ware Zelf als eeuwig en 
allesdoordringend, nadat het empirische zelf tot zwijgen is gebracht, dán zijn we 
vrij van ‘kwaad’ en gebondenheid.  Dan zijn we een goddelijke straal, een lamp 
waarvan het licht uitstraalt naar anderen. Het verlichte wezen dat het Absolute heeft 
gerealiseerd keert niet meer ter reïncarnatie terug in deze wereld.

Wat is de aard van het Absolute?
De Viveka Cudamani zegt: Daarom is het allerhoogste Brahman de enige werkelijkheid, 
zonder tweede. Het is Pure Wijsheid, het smetteloze Ene, absolute vrede zonder 
begin en zonder einde, vrij van alle handeling, en de essentie van altijd voortdurende 
gelukzaligheid (Chatterji, 239).

Wanneer alle verschillen die door maya (illusie) werden gecreëerd eenmaal zijn 
verworpen, blijft er iets over dat zichzelf verlicht en dat eeuwig is, stabiel, vlekkeloos, 
onmeetbaar, vormloos, ongemanifesteerd, naamloos en onverwoestbaar (Chatterji, 
240).

De wijzen weten dat de de allerhoogste waarheid absoluut bewustzijn is, waarin de 
kenner, het gekende en de kennis één zijn, oneindig en onveranderlijk (Chatterji, 241).
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Brahman is het oneindige, eeuwige, alles doordringende licht. Het kan niet vastgepakt 
en ook niet losgelaten worden. Het denken kan zich er geen voorstelling van maken 
en het is niet in woorden uit te drukken, onmeetbaar, zonder begin en zonder einde 
(Chatterji, 242).

Hoe kunnen we het Absolute realiseren?
Door te mediteren op het feit dat we fundamenteel datgene zijn wat nooit sterft; dat er 
niets anders bestaat dan het pure Zijn. 

Hier volgen enkele citaten:
U bent dat Absolute dat zich boven kaste, gedragsregels, familie of stam bevindt, 
zonder naam of vorm, zonder deugden of gebreken. U bent dat wat ruimte, tijd en 
objecten overstijgt. Mediteer hierover in uw denkvermogen (255).

U bent dat Absolute dat onverwoestbaar is, vrij van geboorte, groei, ontwikkeling, 
verval, ziekte en dood. Mediteer hierover in uw denkvermogen (259).

U bent dat Absolute dat niet onderscheiden kan worden, waarvan de essentiële natuur 
altijd onveranderd blijft, dat roerloos is als een golfloze oceaan, dat altijd vrij is, dat 
niet opgedeeld kan worden. Mediteer hierover in uw denkvermogen (260).

U bent dat Absolute dat waar is, maar door onbegrip in verschillende vormen naar 
voren lijkt te komen, dat schijnbaar veranderingen in naam, vorm en eigenschappen 
ondergaat, terwijl de ware aard nooit verandert, zoals goud. Mediteer hierover in uw 
denkvermogen (263). 

U bent dat Absolute dat schittert, met niets daarbuiten, dat identiek is aan het Zelf 
dat werkelijkheid is, bewustzijn, vreugde, onverwoestbaar. Mediteer hierover in uw 
denkvermogen (264).

Door te mediteren over deze uitspraken zullen twijfels en moeilijkheden verdwijnen 
en worden leringen duidelijk zichtbaar. Scheid het Zelf van het niet-zelf en het gebied 
van zintuiglijke objecten. Blijf vervolgens trouw aan dat Zelf.
Identificeer je met dat wat in de diepte van het hart verblijft. Het Zelf ligt diep verborgen, 
achter indrukken van het niet-zelf. Wanneer deze indrukken zijn vernietigd, dan 
manifesteert het ware Zelf zich uit eigen beweging en op heldere wijze.

We krijgen de waarschuwing om altijd waakzaam te zijn, nooit onzorgvuldig of 
onachtzaam en om ons voortdurend te concentreren op het Absolute, op het Zelf, 
door te herhalen: Dit ben ik, Tat Tvam Asi.

Hoe kunnen we ons concentreren op het Zelf?
We kunnen dit doen door ons los te maken van het lichaam en van zintuiglijke 
ervaringen, door op het spirituele pad te blijven en ons niet op zijsporen te begeven 
door pleziertjes of macht na te streven. Deze zullen uiteindelijk leiden tot pijn, lijden 
en andere ontberingen. Laten we onszelf in het dagelijkse leven discipline opleggen, 
deugden nastreven, en vooroordelen, ijdelheid, boosheid en hebzucht loslaten.



198                                                   Theosofia - Jaargang 123 - nr. 4 - december 2022

De zoeker naar het ware richt zich erop om, met een zuiver hart waaruit alle begeerten 
zijn verwijderd, het goddelijke te overpeinzen. 

Iemand die een dusdanige concentratie in de praktijk brengt dat hij in staat is om alle 
uiterlijke zaken (ook vanuit het denken, de zintuigen en het ego) als puur bewustzijn 
op te laten lossen in het ZELF, zo iemand wordt bevrijd van de ketenen van wereldse 
reïncarnatie.

Zoals ik al zei wordt deze toestand niet bereikt door alleen boeken te bestuderen, 
maar door spiritueel onderscheidingsvermogen, door onthechting, door toewijding 
en inzicht. Het resultaat is gelukzaligheid of ananda, een onvergankelijk, 
allesdoordringend bewustzijn. Deze staat kan door het denkvermogen alleen maar 
in symbolen worden uitgedrukt. De hoogste uitdrukking is sat, chit, ananda (zijn, 
bewustzijn, gelukzaligheid).

De resultaten van meditatie en toewijding zijn het naar voren komen van een hoger 
vermogen van kennis, van buddhi, van een samengaan van met het Absolute, ‘het 
Allerhoogste’, en vervolgens: de absorptie van de individualiteit.

Zelfverwerkelijking, of de realisatie van het absolute bewustzijn als het Zelf, vindt niet 
plaats in het denkvermogen door logisch denken of redeneren. Het gebeurt door ons 
te verbinden met het altijd aanwezige, vaak verborgen centrum van ons wezen, met 
die goddelijke vonk die vanuit het binnenste uitstraalt. Een zoeker naar waarheid hoeft 
alleen maar binnenin zichzelf te zoeken naar eeuwige gelukzaligheid en bevrijding, 
weg vanuit de onwerkelijkheid van onze materiële wereld. Wees daarom sterk in de 
overtuiging dat het ware Zelf er is om ontdekt te worden, en laat je persoonlijkheid en 
de pleziertjes van het leven hier op aarde los.

Het teken dat iemand in dit leven bevrijd is en ‘het kroonjuweel van wijsheid’, Viveka 
Cudamani heeft verwerkelijkt is dat zo iemand geen gevoel meer heeft van ‘ik’ of ‘mijn’ 
voor wat betreft het fysieke lichaam. Zo iemand herinnert zich het verleden niet met 
gevoelens van nostalgie, en heeft geen speciale gedachten over de toekomst. Een 
bevrijd mens aanvaardt eenvoudig wat zich in het heden voordoet, ziet de eenheid in 
alles, en beschouwt het Zelf en het Absolute als één.

Wat zijn kenmerken van iemand die werkelijk spiritueel is?
1. de persoonlijkheid straalt harmonie, liefde en vrede uit;
2. is sereen in houding en gedrag;
3. heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid en is mededogend;
4. is niet langer in de greep van de paren van tegenstellingen (zoals succes of falen; 

pijn of genot);
5. past theorie in de praktijk toe: wijsheid kennen betekent een leven van wijsheid 

leiden;
6. motieven zijn zuiver, zelfloos, onbaatzuchtig, en alles en iedereen insluitend.

Vers 568 van de Viveka Cudamani stelt: Wanneer zo’n gedisciplineerde ziel bij 
zijn dood de staat van het Absolute bereikt, zuiver, ongedifferentieerd, volledig 
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transcendent, zonder zelfs de schijn van een lichaam, dan keert hij niet meer terug 
om te reïncarneren.

Conclusie
We hebben ontdekt dat VIVEKA spiritueel onderscheidingsvermogen betekent en dat 
CUDAMANI het kroonjuweel betekent dat zich boven het menselijk voorhoofd bevindt.

We hebben vier sleutelwoorden geleerd: inzicht, onderscheidingsvermogen, 
onthechting en toewijding.

We hebben ook geleerd dat maya of illusie een element is dat zich in alle vergankelijke 
dingen bevindt: alles wat bestaat heeft slechts een relatieve en geen absolute 
werkelijkheid.

We hebben ontdekt dat we de ware Werkelijkheid niet kunnen onderscheiden door 
middel van onze zintuigen en door logisch denken, want, zoals de term ‘kroonjuweel’ 
impliceert: waarheid bevindt zich boven en buiten het denkvermogen.  Als het 
Absolute het menselijk begripsvermogen te boven gaat, hoe zouden we het dan 
kunnen herkennen in deze materiële wereld, want dat is de enige die we kennen.

Paradoxaal genoeg komen we juist door logisch redeneren tot de conclusie dat we 
verder zullen moeten reiken dan het bekende, dan alles wat we weten. Hoewel het 
misschien anders lijkt, moeten we aanvaarden dat de wereld die wij bewonen niet de 
ware werkelijkheid kan zijn, omdat die uiteindelijk zal vergaan, net als het menselijk 
lichaam.
Er is echter iets dat nooit sterft en nooit verandert: het Ene dat was, dat is en altijd 
zal zijn.

Door gebruik te maken van onze innerlijke kracht, door doorzettingsvermogen, door 
het denkvermogen tot rust te brengen en verder te kijken dan het schijnbare, in de 
richting van het oneindige, kunnen we ons doel bereiken.

De Werkelijkheid omvat en overstijgt alle tijd en ruimte. Daarbinnnen bestaat geen 
verschil tussen iemand die weet (de kenner) en wat men weet (het gekende). De 
werkelijkheid is oneindig, eeuwig, non-duaal bewustzijn.

Vertaald en bewerkt door Els Rijneker

Gebruikte vertalingen:

• Mohini M. Chatteriji: Viveka-Cudamani

• Paul G. van Oyen vertaalde de titel Viveka - Cudamani met de woorden De rede als bekroning. 

• Marcel Sauton vertaalde deze tekst (met zeer verhelderende commentaren) in het Frans als Le plus 
beau fleuron de la discrimination, Viveka- Cuda-Mani, Parijs 1998.
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The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 
in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.
De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?

Scan de QR code hiernaast of ga naar 

http://www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2022/december-2022/

Tuin St. Michael’s House - ITC Naarden


