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Ontwaken tot het besef van Waarheid. 
  

 

      Nilakantha Sri Ram  

 

De Indiër Nilakantha Sri Ram (16/12/1889 – 8 april 

1973) was zowel op het gebied van de theosofie als 

inzake Indiase politiek een discipel van Annie 

Besant, wiens secretaris hij lange tijd was. Dit is 

een van zijn toespraken die over een periode van 

enkele jaren op verschillende plaatsen zijn 

gehouden. 

 

Ontwaken is altijd het zich bewust worden van de 

werkelijkheid der dingen, van wat werkelijk 

bestaat en is niet alleen maar een hersenschim of 

een fantasie. Op deze wijze gedefinieerd begrijpt 

iedereen wat met ontwaken wordt bedoeld. Als ik 

slaap weet ik niks van de dingen om me heen. 

Word ik wakker dan zie ik de voorwerpen, de 

omgeving en al wat er gebeurt. Wakker zijn is dus 

gewaarworden, opmerkzaam zijn, aandacht 

schenken en op wat er plaatsgrijpt op de een of 

andere wijze reageren. 

Als ik een ding dat voor mij staat niet opmerk, dan 

komt dat misschien doordat mijn aandacht op iets 

anders is gericht of dat het facet van het 

bewustzijn dat het zou moeten opmerken en 

registreren nog slaapt en dus niet wakker is. Wij 

zijn allen alleen maar wakker op bepaalde 

gebieden van het bewustzijn en slapen nog op een 

andere; wij zijn wakker voor bepaalde feiten en 

niet voor andere. 

In het algemeen zijn wij wakker voor de concrete 

feiten in onze omgeving, wij zien bomen, de 

huizen, de mensen en de voorwerpen van onze 

dagelijkse omgeving. Het is mogelijk dat wij nog 

niet alles kunnen waarnemen, maar in deze 

objectieve wereld reageren wij betrekkelijk 

effectief. Wij maken onderscheid tussen hetgeen 

werkelijk bestaat en wat alleen denkbeeldig is. 

Maar wij kunnen in een zalige of onzalige 

onwetendheid verkeren ten aanzien van andere 

dingen, zoals verschillende nuances van 

schoonheid, de proporties der dingen, het morele 

karakter van bepaalde daden, de uitdrukking op 

het gelaat van een persoon, de diepere zin van een 

natuurverschijnsel en meer dergelijke dingen. 

Men zou de opmerking kunnen maken dat dit 

allemaal subjectief is, terwijl wakker zijn 

uitsluitend te maken heeft met concrete, 

objectieve en vaststaande feiten. Maar is die 

opmerking wel juist?  

Wanneer wij het hebben over de betekenis of de 

opvoedende kracht of de artistieke waarde van een 

ding, dan heeft dat betrekking op een subjectief 

oordeel dat wij ons over deze dingen hebben 

gevormd. Mogen wij dan zeggen dat wij oordelen 

over onwerkelijkheden? Iedereen heeft zijn eigen 

ideeën en gevoelens en die kunnen juist of onjuist 

zijn, alleen maar inbeelding en fantasie. 

Heeft schoonheid geen diepe betekenis in ons 

leven? Er is een gezegde luidend: ‘Lieflijk is wat 

lieflijk aandoet (handsome is that handsome does). 

In diezelfde trant zouden wij kunnen zeggen: 

Schoon is wat schoon is voor ons denken. Met dat 

denken bedoel ik niet de mooie gedachten, maar 

het denken dat iets wat wij als mooi waarnemen.  

Dat is dus, wanneer je iets ziet en het mooi vindt, 

dan is het ook mooi. Maar is die bewering wel juist? 

Is schoonheid, in kleur of vorm, in klank of in 

beweging. In gedachten of daden en ook in 

gevoelvolle ontroeringen van de ziel, niet veel 

meer iets dan op basis van eigen aard een 

autonoom bestaan heeft, zoals bijvoorbeeld ‘god’, 

waarover de mensen zoveel verschillende 

meningen koesteren? 

Is schoonheid iets dat op zichzelf bestaat, 

onafhankelijk van wat de mensen denken dat mooi 

is? Met andere woorden: is schoonheid een aspect 

van waarheid of is het alleen maar een kwestie van 

smaak, waarover niet valt te twisten? Wij weten dat 

primitieve mensen van bepaalde dingen houden en 

ze mooi vinden. Maar hun smaak en waardering 

veranderen naarmate ze zich ontwikkelen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1889
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1973
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Toen wij nog jong waren vonden wij dingen mooi 

en begeerlijk waar wij nu niets meer om geven. Wij 

zouden kunnen veronderstellen dat wij geestelijk 

wat meer ontplooid zijn en daardoor kieskeuriger 

zijn geworden, of misschien komt het doordat wij 

verwend zijn. Maar het natuurlijk groeiproces 

houdt in dat de waarde beoordeling van het 

individu juister wordt, dat het gevoel voor 

harmonie en proportie ook groeit en dat het 

vermogen tot een juiste beoordeling zich 

ontwikkelt. Met deze groei kom er ook verandering 

in onze waardering van schoonheid. 

Ik wil hier de aandacht vragen over het feit dat 

dingen die ons bekoren en waar ons hart naar 

uitgaat, niet vanzelfsprekend werkelijk mooi en 

goed behoeven te zijn. Een hartstochtelijk mens, 

hunkerend naar zinnelijke prikkels en genietingen 

zal zelfs door grove en laag bij de grondse dingen 

aangetrokken en bekoord kunnen worden en toch 

is er goedheid noch schoonheid in dergelijke 

genietingen. 

Indien wij onze aandacht richten op een bepaald 

aspect van schoonheid, bijvoorbeeld op proportie 

of verhouding, dan zou men dat kunnen opvatten 

als iets dat voor exacte berekening vatbaar is, een 

zuivere mathematische kwestie. Maar schuilt er in 

proportie niet iets ondefinieerbaars dat niet in 

cijfers of maten is uit te drukken doch door een 

kunstenaarsziel subjectief wordt aangevoeld; iets 

dat ook kan treffen wanneer wij voor een edel stuk 

architectuur staan? Wij zijn niet in staat te 

formuleren wat ons ontroerd heeft, maar wij kijken 

ernaar en er is iets binnenin ons dat reageert.  

Het is een merkwaardig gevoel dat niet 

veroorzaakt wordt door een verstandelijke 

beredenering, het schijnt ons toe alsof de 

proporties van het bouwwerk precies de juiste zijn 

en dat daardoor dat gevoel van schoonheid in ons 

wordt wakker geroepen. Dit wekt het vermoeden 

dat er iets geestelijks of waarachtigs kan zijn wat 

ons subjectief kan aandoen. Natuurlijk is het 

mogelijk dat zo’n gevoel maar schijn is en niet 

meer dan een vluchtige en voorbijgaande sensatie.  

Maar persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er 

zoiets is al waarachtige schoonheid, absoluut 

mooie proportie, zuivere ontroering bij het 

aanschouwen van iets moois, een geestelijk ideaal 

dat wij een goddelijke gedachte zouden kunnen 

noemen, wat ongrijpbaar ijl is en alleen beleefd 

kan worden, zoiets als het idee dat wij ons van de 

godheid gevormd hebben.  

God kan een absolute, universele WAARHEID zijn, 

maar in het denken van de mens verwordt die 

abstracte waarheid tot een projectie van onbegrip 

en fanatisme. Natuurlijk zijn er ontelbaar veel 

dergelijke fantasieprojecties.  

Om te weten te komen of wij iets vanuit ons zelf 

projecteren, dat onze indrukken gekleurd en 

gemodelleerd worden volgens ingebouwde 

patronen, waardoor de dingen er heel anders gaan 

uitzien dan zij in werkelijkheid zijn, moeten wij 

eerst ons eigen denken leren kennen.  

Wij moeten ons bewust worden van het 

functioneren van ons brein, van onze motieven, de 

subtiele reacties en ook van de innerlijke krachten 

die deze motieven en reacties activeren en gelegen 

zijn in ons herinneringsvermogen. Wij kunnen al 

deze invloeden observeren en bestuderen op het 

moment dat ze plaatsgrijpen, ook al gebeurt dat 

alles binnenin onszelf, in ons denken en ons 

voelen. 

Een dichter zal reageren op een voorwerp of een 

verschijnsel in de natuur, een boom, een bloem, 

een waterval of iets anders. In zoverre het 

inderdaad een respons is op iets uiterlijks en niet 

een fantasie of verbeelding, is het een wijze 

waarop de aard van het waargenomen voorwerp of 

verschijnsel innerlijk ervaren kan worden. Men zou 

kunnen zeggen dat zoiets geheel persoonlijks is 

en dat andere kunstenaars hetzelfde heel anders 

kunnen ervaren.  

Wanneer de subjectieve ervaring niet met anderen 

gedeeld kan worden zouden wij het geen waarheid 

mogen noemen. Toch is er een wij van benaderen 

van de waarheid die zuiver en alleen gevoelvol is 

en niet gebaseerd op logische gedachten, 

voorstellingen of opvattingen, die allemaal waar of 

onwaar kunnen zijn.  

Deze sensitiviteit, die vermogen om gevoelvol te 

reageren op de innerlijke geaardheid van een ding, 

opent de poort tot een wereld van intense 

ontroeringen en diepe belevenissen. Wanneer wij 
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in directe relatie met de ware identiteit van een 

ding kunnen komen, niet direct gaan denken en 

oordelen, maar geheel negatief en volkomen open 

zijn, hetgeen betekent dat wij onszelf moeten 

wegcijferen wanneer wij de totale sensitiviteit 

waartoe wij in staat zijn zonder enig voorbehoud 

openstellen voor de geestelijke uitstraling, dan 

ervaren wij iets heel anders dan wanneer wij direct 

trachten het ding te begrijpen  

Wanneer men bij het beluisteren van mooie muziek 

een thema of strofe gaat analyseren, maakt dit 

nadenken direct een einde aan het gevoel van 

overgave aan schoonheid van de melodie. Alleen 

wanneer men in een toestand van algehele 

ontvankelijkheid verkeert, zonder enig pogen om 

iet met zijn gedachten te vatten of te begrijpen, 

kan men met volle teugen van schoonheid 

genieten.  

Op overeenkomstige wijze beleeft men in een 

toestand van negativiteit datgene wat langs geen 

andere weg tot ons bewustzijn kan doordringen, 

de zuivere Straal van Waarheid welke wij innerlijk 

in staat zijn te ontvangen.  

Een dusdanig zuiver beleven of gevoelen is 

inderdaad een uiting van het menselijke 

bewustzijn en het bekrachtigen van zijn essentiële 

aard, niet van het denkvermogen dat door vele 

indrukken is vervormd, gevangen is in een netwerk 

van gehechtheden en vooroordelen en op talloze 

wijzen in zijn activiteiten wordt belemmerd. 

Wanneer uiterlijke invloeden, gekleurd door 

begeerte, wreedheid, zelfzucht en dergelijke, dit 

veld van sensitief leven binnendringen, zullen zij 

daarin een vervorming teweegbrengen. 

Laten wij een voorbeeld nemen. Veronderstellen 

wij eens iemand met een scherp verstand en een 

goed onderscheidingsvermogen, die nog nooit van 

een abattoir heeft gehoord en nog nooit een dier 

heeft zien doden en verminken. Zou zo iemand, 

die niet door vooroordelen is verhard en getuige 

zou zijn van het afslachten van een levend en 

gevoelig schepsel, niet door afgrijzen overweldigd 

worden, zonder maar ook een ogenblik te denken 

aan de motieven die te berde worden gebracht 

door mensen, die het slachten vergoelijken?  

Zo iemand zou een veel hevigere schok krijgen dan 

de meesten onder ons. Ook zal iemand, die in het 

geheel niets weet over het voeren van oorlog, nooit 

zijn gedachten erover heeft laten gaan en dan 

geconfronteerd worden met het feit dat mensen 

worden verminkt of doodgeschoten alleen maar 

omdat zij toevallig tot een volk behoren waarvan 

de machthebbers andere opvattingen huldigen, of 

om het bezit van een lapje grond waarvan zij 

nauwelijks weten waar het ligt, ongetwijfeld het 

monsterachtige daarvan beseffen.  

Wij voelen het niet zo diep meer omdat wij zoveel 

over oorlogen hebben gehoord en gelezen, onze 

onderwijzers hebben het al verteld en zij hebben 

ons gewend doen raken aan die vreselijke 

moordpartijen. Ons denken is ‘gedrenkt in 

afschuwelijkheden’. 

Wij voelen het niet zoals iemand die nog 

onbedorven en onbevangen is omdat wij ons, zij 

het dan onbewust, verschuild hebben in een 

vesting van een op zichzelf ingesteld denken waar 

gevoelens van zelfingenomenheid, begeerte, 

jaloezie, zinnelijkheid, zich gekrenkt voelen en 

dergelijke zo’n grote rol spelen. 

Iemand kan een buitengewoon knap strateeg zijn, 

een hoog bekwaam legeraanvoerder en toch niet 

wakker zijn buiten een bepaald gelimiteerd terrein 

van leven bewustzijn. Zijn denken en nemen van 

beslissingen zal binnen de perken van het terrein 

van zijn belangstelling snel en zeer effectief zijn, 

maar toch komt in zijn reacties niet het totale 

bewustzijn tot zijn recht.  

Men kan handelen als in een zeer levendige droom. 

Een slaapwandelaar is werkelijk in slaap en toch 

loopt hij rond, stoot zich nergens aan alsof hij alle 

dingen ziet en verricht handelingen op dezelfde 

wijze als wanneer hij wakker zou zijn.  

Een persoon onder hypnose kan dingen doen die 

de indruk maken van overleg en doelbewustheid 

en toch doet hij alles terwijl hij slaapt en is in de 

ban van de wil van de hypnotiseur. Daarom is het 

feit dat iemand verschillende handelingen verricht 

en nog wel aandrang daartoe uit zijn eigen 

innerlijk voortkomt en met vol besef wordt gedaan.  
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Alles kan geschieden met een relatief heel klein 

deel van het totale bewustzijn van de innerlijke 

wezenheid. 

Het komt voor, en ik wil het zo voorzichtig 

mogelijk zeggen om vooral niet de schijn te 

wekken dat ik het werkelijk zou weten, dat al onze 

gedachten en voornemens die hun oorsprong 

hebben in gevoelens van eerzucht, begeerte, 

hartstocht, trots en meer dergelijke emoties, 

zoiets zijn als rookwolkjes in een droomvisioen. Zij 

zijn te vergelijken met de fantasieën in een droom 

waarvan de mens evenmin het absurde en 

onlogische van zijn ideeën en redeneringen beseft.  

Elk vurig verlangen veroorzaakt een misleidende 

glans van begeerlijkheid waardoor de dingen niet 

meer in hun juiste proporties worden gezien. 

Iemand wiens gevoelens opgezweept worden door 

felle begeerten, zal plannen maken en dingen 

doen waarvan hij later, als hij bevrijd is uit de 

greep van zijn hartstocht, de dwaasheid inziet en 

er hartgrondig spijt over heeft. Iedere begeerte 

schept een troebele psychische atmosfeer 

waardoor alles wat er in die sfeer gebeurt, elke 

gedacht, elke emotie en elke daad tot een speelbal 

wordt van ongeremde en onbeheerste gevoelens.  

H. p. Blavatsky schreef in ‘De stem van de 

Stilte’ over drie hallen, waarmee zij doelde 

op drie toestanden van het bewustzijn. 

De eerste is de hal van ONWETENDHEID, de 

tweede die van ILLUSIE of VERBEELDING, 

waarover zij ook wel geschreven heeft als 

de hal van hersengeleerdheid. De derde is 

de hal van WIJSHEID. 

De wereld in haar geheel genomen, slingert tussen 

de beide eerste hallen heen en weer. Ten dele 

verkeert de mensheid in een staat van volslagen 

onwetendheid of onbewustheid en anderdeels in 

een staat van illusie of fantasie. Dat is de reden 

waarom mensen vaak zo ongevoelig en ruw 

kunnen zijn, zonder enig medegevoel, zelfs in de 

meest deerniswekkende gevallen; zij doen 

gedachteloos afschuwelijke dingen onder de 

aandrang van blinde krachten.  

Een barbaar is iemand die bruut optreedt zonder 

dat hij het zich bewust is, hij is nog ongevoelig 

voor de meer subtiele aspecten van het leven.  

Zijn verstand kan in bepaalde richtingen getraind 

zijn, bijvoorbeeld in spoorzoeken van wild, hij kan 

een fijn instinct hebben voor wisselingen in het 

weer en heel behendig zijn in verschillende 

kunstgrepen, maar de rest van zijn bewustzijn, dat 

in aanleg een totaliteit en grote rijkdom van 

vermogens omvat, is nog in een toestand van 

diepe slaap. Pas een klein gebied van zijn totale 

bewustzijn is ontwaakt, maar een bijna 

onafzienbaar terrein van mogelijkheden gaat nog 

schuil onder een zwaar rookgordijn van diepe 

droomloze slaap. 

Misschien is dat bij ons ook wel zo, zelfs al bestaat 

er een groot verschil tussen een barbaar en een 

beschaafd mens. Vooruitgang betreft niet alleen 

maar een proces van ontdekken van krachten en 

verschijnselen in de fysieke wereld en het 

beheersen van die krachten, zoals in deze eeuw in 

het bijzonder het geval is geweest, doch is ook een 

proces van ontdekken van onszelf, een 

voortdurend ontwaken van het ene facet van ons 

bewustzijn na het andere. 

In mentaal opzicht zijn wij, moderne mensen, 

buitengewoon actief, maar het overwegend belang 

dat wij hechten aan het intellectueel en 

technologische aspect van onze evolutie, is 

oorzaak dat het grootste deel van onze 

diepere en geestelijke mogelijkheden en 

vermogens nog in een slaap of 

droomtoestand verkeert. Als alles goed 

was, zou ons doen en laten geheel en al 

moeten voortspruiten uit de totaliteit van 

ons volkomen ontwaakt bewustzijn.  

Wij zijn heel knap in het verkrijgen of tot 

stand brengen van bepaalde dingen, die wij met 

ons verstand kunnen begrijpen, maar wij zijn nog 

niet wakker voor vele andere mogelijkheden, 

waarmee wij terdege rekening zouden houden als 

ze ons bewust waren. Ons bewustzijn is nog 

gevangen in een net van zelfbelang en wij beseffen 

nog maar bitter weinig van de krachten en stromen 

die sluimeren onder de oppervlakte van het 

dagelijks leven. 

In de Indiase wijsbegeerte onderscheidt men vier 

bewustzijnstoestanden: waken, slapen, dromen en 

een vierde toestand die men transcendentaal zou 



 
6 

Belgische Theosofische Vereniging, afdeling Gent ‘Tak Vrede’. Secretariaat: Eeckman Marcel, 9000 Gent, Sisalstraat 1. 
 

kunnen noemen. Wij kunnen gemakkelijk 

vaststellen dat in onze gewone waaktoestand 

dromen en slapen ook een rol spelen. In ieder is er 

een niet ontwaakte laag, of misschien zijn er wel 

meerdere dergelijke lagen van bewustzijn, waar wij 

nog slapen of dromen. 

Er is een oppervlakkig wakker zijn met halfbewuste 

reflexen en daar behoort halfautomatische 

gedragingen en halfbewuste reflexen bij; dat is het 

wakker zijn met betrekking tot de concrete dingen 

van deze wereld, daarbij inbegrepen ons 

vermogen om de dingen van de wereld te leren 

kennen en er mee om te gaan.  

Maar er is daarenboven nog veel in ons leven dat 

wij dromend beleven terwijl wij veronderstellen 

wakker te zijn, bijvoorbeeld wanneer wij 

luchtkastelen bouwen, valse verwachtingen 

koesteren, illusies van allerlei aard hebben, 

bijgelovigheden aanhangen en nog veel meer.  

Dat zijn allemaal dromen, omdat ze denkbeeldig 

zijn, het zijn alleen fantasieën. Zoals de hete lucht 

in een woestijn luchtspiegelingen doen ontstaan, 

maken wij ons illusies en projecteren verzinsels 

waarvan later blijkt dat het hersenschimmen zijn 

die alle redelijke gronden missen.  

Is ons bewustzijn niet inderdaad een vreemd 

mengelmoes van drie toestanden, namelijk het 

halfautomatisch zogenaamd wakker zijn, een 

diepe droomloze slaap ten aanzien van de 

geestelijke gebieden en toestanden en dit vage 

dromen; een door elkaar gaan van licht en duister 

en terzelfdertijd een twijfelachtige schemering? 

Deze mengeling wordt veroorzaakt door onze 

innerlijke constitutie die in een bepaald opzicht 

geestelijk of tenminste potentieel geestelijk is, in 

een ander aanzicht psychisch en in nog een ander 

fysiek of objectief. Het geestelijke is dat aspect van 

ons wezen dat onvoorstelbaar sensitief is en waar 

alles wat er leeft en beweegt van de allerhoogste 

betekenis en waarde is. Het psychische deel is dat 

aanzicht van onze aard waar de blinde 

natuurinstincten werkzaam zijn, begeerten en alle 

daaraan verbonden consequenties. 

Tenslotte is er het fysieke aspect waar wij goed 

mee vertrouwd denken te zijn. Het intellect is het 

dienend instrument voor al deze aanzichten. Op 

dit ogenblik treden het psychische en materiële 

aspect het meest op de voorgrond. Het oog van de 

geest opent zich slechts heel zelden en dan alleen 

nog maar bij weinigen. Bij de allereerste is het 

geestelijk bewustzijnsaspect nog in diepe slaap 

gedompeld en pas in kiem aanwezig. De 

psychische natuur is in volle actie en het schijnt 

wel dat dit aspect heer en meester is van ons 

denkvermogen.  

Voor wat de fysieke wereld betreft zijn wij wel 

wakker en daar doen wij onze ervaringen op. Zoals 

de zaken er nu voorstaan zijn wij in onze evolutie 

zo ver gevorderd dat er een zekere mate van 

zelfbewustzijn ontplooid is, waardoor wij sterk 

bewust zijn geworden van onze rechten.  

De algemene tendens in de huidige wereld wordt 

gekenmerkt door de onwil om iets toe te geven 

tenzij onder dwang en een verlangen om voet bij 

stuk te houden en voor zijn vermeende rechten op 

te komen en desnoods te strijden.  

Misschien heeft dit stadium van bewustzijn 

ontplooiing wel zijn goede kanten; het heeft vele 

volkeren het zelfbeschikkingsrecht teruggegeven, 

gelijke rechten voor de vrouw, rechten voor de 

minderheden, recht op arbeid en beloning, rechten 

voor de mens over de gehele wereld onder de 

aandacht gebracht.  

Bewust te zijn van zijn goed recht betekent bewust 

te zijn van de eigen individualiteit, hetgeen 

klaarblijkelijk een noodzakelijke fase is in de 

menselijke vooruitgang, van waaruit men verder 

kan gaan in het begrijpen van de medemens. Maar 

wij zijn nog niet ontwaakt tot het besef dat al wat 

leeft aanspraak mag maken op onze genegenheid 

en ons dienstbetoon. 

Individu zijn betekent goed gedefinieerd te zijn en 

op eigen benen te staan en wij zien dat in onze 

dagen het streven tot autonomie hoe langer hoe 

sterker wordt en zich op allerlei wijze doet gelden, 

in diverse ideologieën en emotionele beroeringen, 

die soms tot hartstochtelijke uitbarstingen 

aanleiding geven. Het ligt in de aard van het 

denkvermogen om onderscheidingen op te vatten 

als afscheidingen, om afzonderlijke dingen ook 

afgezonderd te houden.  
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Maar door er zich mee te identificeren, dat is, door 

in gedachten mee te gaan met dat streven naar 

autonome zelfstandigheid, komt men in gevaar 

zich te isoleren en de relatiesmet de medemensen 

te verbreken; men projecteert dan zijn eigen 

ideeën op het beeld dat men zich van die anderen 

maakt en dan ziet men ze niet meer zoals ze in 

werkelijkheid zijn.  

Het schijnt een verschijnsel van onze tijd te zijn 

dat men zich als het ware verschanst in een 

vesting, die inderdaad een gevangenis van ideeën 

is, niet alleen in verband met ideologische of 

religieuze opvattingen, maar ook ten aanzien van 

hetgeen al dan niet geoorloofd is op het gebied 

van een gezin, zijn aanspraak op steun en 

bescherming door de gemeenschap, de dingen 

waarop hij voor het ophouden van zijn status recht 

mag doen gelden, enz. 

Dit modern individualisme, dat gewoonlijk wordt 

opgevat als een teken van kracht en 

vooruitstrevendheid, is inderdaad een slagboom 

voor de ontplooiing van het dieper, meer geestelijk 

wezen in de mens, waar alles ongehinderd 

uitstraalt zoals een rimpeling zich vrij over het 

wateroppervlak uitbreidt mits er niets op haar weg 

ligt dat weerstand biedt of haar terugkaatst.  

Wij weten maar heel weinig van die geestelijke aard 

en wanneer zij zich al eens een enkele maal 

manifesteert, wordt zij door de meeste mensen 

niet als iets belangrijks opgemerkt of beleefd. 

Ieder menselijk wezen bestaat, samen met 

ontelbare anderen, in een web van relaties 

waardoor hij met alle andere mensen verbonden 

is. Hoewel deze bindingen ongetwijfeld bestaan, 

ervaren de meeste mensen dat nauwelijks of in het 

geheel niet, omdat er geen stromen door die 

bindingsdraden vloeien. Maar zij kunnen 

geëlektrificeerd worden, zodat zij in plaats van 

leeg te zijn, kanalen worden voor stromingen die 

in talrijke richtingen van ons uitstralen, stromen 

van kennis, kracht en schoonheid. 

Leven is zich tot op zekere hoogte bewust zijn van 

de omgeving. De levensimpuls die van binnenuit 

komt en niet het product is van enig materieel 

proces, doet het denkvermogen ontwaken, 

hetgeen in bepaalde opzichten meer is dan alleen 

maar gewaarworden en toch ook weer minder dan 

volledig gewaar zijn.  

Wanneer wij denken richten wij onze aandacht op 

bepaalde dingen en missen dan het universele en 

alomvattende; de totaliteit van het volkomen 

gewaar zijn ondergaat onvermijdelijk een zekere 

beperking door de concentratie van het denken. 

Elk levend schepsel bestaat in eerste instantie als 

een levensstroom, de stroming van de 

levensenergie zelf. Dit kan ook op andere wijze 

worden geformuleerd: het bestaat als een uniek 

manifestatie van het ENE ZELF dat in alle 

schepselen woont, het bestaat voor zijn eigen 

ontplooiing, voor vreugde en de verrukking van 

zijn eigen schoonheid, kracht en wijsheid.  

Het aanvaarden van die waarheid zal een 

ontzaglijk verschil maken in onze houding ten 

aanzien van al wat leeft. Overal is een verborgen 

leven en de taak van elk schepsel is het openbaren 

van de schoonheid en de pracht van dat LEVEN en 

in geen geval dat wij het zouden misbruiken om er 

genot en bevrediging door te beleven. 

Elk wild dier bestaat voor zijn eigen vreugde, zijn 

vrijheid en zijn ontplooiing. Het schept vreugde in 

het gebruiken van zijn vermogens. Het bestaat 

zoals een menselijk wezen bestaat, als een kind 

van de Natuur en niet om er jacht op te maken.  

Ongelukkigerwijs heeft men dat begrip van het 

Leven nog niet. Wanneer wij een dier zien lopen of 

vliegen, bekruipt ons het verlangen om het te 

vangen of neer te schieten, hetgeen een zuiver 

dierlijk instinct is.  

Maar van de mens wordt verwacht dat hij meer is 

dan een dier. Als een dier getooid is met een 

prachtige vacht, nemen de mensen hem die af om 

er zichzelf met op te sieren. Alles wordt opgevat 

als te bestaan voor genot van de mens en om zijn 

begeerten en hartstochten te bevredigen. 

Daardoor wordt het leven als het ware 

ondersteboven gekeerd, wordt wreed en lelijk. Wij 

doden en misbruiken omdat wij geen eerbied voor 

het leven hebben en zonder dat gevoel van eerbied 

is het onmogelijk het leven te begrijpen, behalve 

hoogst oppervlakkig.  



 
8 

Belgische Theosofische Vereniging, afdeling Gent ‘Tak Vrede’. Secretariaat: Eeckman Marcel, 9000 Gent, Sisalstraat 1. 
 

Wij kunnen het niet aanvoelen in zijn ontroeringen, 

wij zijn blind voor zijn innerlijke aard en 

natuurlijke schoonheid, voor de buitengewone 

gratie van zijn bewegingen, de prachtige 

mogelijkheden van het leven. 

Wij weten feitelijk hoegenaamd niets af van het 

ware leven en kennen hoogstens de uiterlijke 

vormen en manifestaties. Waar leven is, daar is 

ervaring, gevoeligheid, de ontroering van 

bewustzijn en de mens kan al deze aspecten in 

zichzelf leren kennen.  

Dit ontwaken is in de allereerste plaats 

noodzakelijk en de andere dingen zullen als 

vanzelf in het spoor daarvan volgen. Het zal de 

poort openen tot een wondere wereld waar wij ons 

tot nog te zelf hebben buitengesloten. Het 

volkomen zuiver bewustzijn, zonder 

denkprocessen en zonder reacties, kan wakker 

zijn of slapen.  

Zowel in het waken als in de slaap projecteren wij 

beelden en dat betekent dat wij dromen. Tijdens 

het waken schijnt er tussen deze beelden 

onderling wat meer verband te bestaan dan 

gedurende de slaap.  

Maar er is nog een andere toestand van het 

bewustzijn, namelijk die van de diepe droomloze 

slaap, waarin geen beelden geprojecteerd worden 

en het denkproces geheel en al stil staat. 

Wanneer wij wakker zijn, dat is: bewust zijn van 

hetgeen om ons heen gebeurt, is dat slechts 

gedeeltelijk het geval. Wanneer wij werkelijk 

helemaal klaar helder wakker zijn, zouden wij niet 

alleen maar aandacht schenken aan de objectieve 

dingen en gebeurtenissen, maar tegelijkertijd 

volledig bewust zijn van wat er in ons innerlijk 

plaatsgrijpt en beseffen hoe de ontvangen 

indrukken worden omgebogen, geïnterpreteerd, 

verwrongen en subjectief gekleurd.  

Wanneer wij maar alleen half wakker zijn en ons 

enkel maar rekenschap geven van het uiterlijk der 

dingen en daar een gewoonte van maken, raken wij 

meer en meer in een sleurtoestand waarbij denken 

en reageren voortdurend meer automatisch wordt. 

Zodra wij belangstelling beginnen te krijgen voor 

het innerlijk gebeuren, zullen wij inzien wat de 

oorzaak is van het automatisch karakter van ons 

denken en gaan beseffen dat wij nog niet helemaal 

wakker zijn. 

Wij slapen voor tal van dingen, ook al menen wij 

dat we wakker zijn. Het is mogelijk om met een 

deel van het denkvermogen actief waar te nemen 

en conclusies te trekken, terwijl het overige 

gedeelte sluimert of zelfs slaapt. Deze partiële 

activiteit van het denkvermogen kan zelfs heel 

intens zijn en grote kracht ontplooien.  

Het veld van de aandacht wordt als het ware 

begrensd door twee lijnen die een meer of mindere 

scherpe hoek met elkaar maken; alles wat tussen 

die lijnen ligt staat klaar helder voor de geest, 

terwijl datgene wat aan de buitenkant ligt maar 

heel vaag of in het geheel niet tot ons bewustzijn 

doordringt en niet tot reacties leidt.  

Er zijn mensen die buitengewoon energiek 

reageren onder de dominerende invloed van een 

idee-fixe en niet in staat zijn om iets anders te 

zien. Het is inderdaad de mate van vrijheid in het 

totale veld van het bewustzijn waaraan de graad 

van ons wakker zijn kan worden afgemeten. 

De wereld moet ontwaken uit haar 

droomvisioenen, haar illusies en vooroordelen. De 

meeste mensen zijn nog maar wakker voor de 

concrete feiten van het objectief bestaan, maar 

slapen nog en dromen in de wereld van de 

gevoelens, van de echt menselijke relaties met 

onze medeschepselen, welke relaties niet concreet 

en objectief zijn en niet mechanisch en 

automatisch, maar gevoelens in ons wakker 

roepen van genegenheid, begrip en liefde. 

Het denkvermogen moet zich bevrijden van zijn 

gehechtheden welke worden veroorzaakt door 

verschillende sensaties, fysieke, emotionele, zowel 

als mentale, alvorens het wakker kan worden voor 

het besef van de Geest die ons ware ZELF is. Geest 

betekent Waarheid en Schoonheid in eindeloosheid 

en absolute volmaaktheid.  

Het denkvermogen moet wakker worden voor de 

waarheid van het leven, voor een tijdloze 

schoonheid, voor rijkdom van zijn geestelijke 

verwantschappen, voor het stralende schone in al 

wat geschapen is; het moet wakker worden voor 

de eenheid van het leven, zijn tederheid en zijn 
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sensitiviteit, voor de eerbied die het afdwingt voor 

het nietigste levend schepsel.  

Het moet ook wakker worden voor de eigen 

illusies, de schaduwen in zijn gevangenis, waarin 

het persoonlijk zelf gekerkerd ligt terwijl het naar 

zo veel dingen hunkert. Het wil invloed uitoefenen, 

bezit hebben, de baas spelen, duizend en een 

rollen vervullen.  

Het denkt zichzelf de hoogste posities toe; het 

moet wakker worden voor deze wereld met al haar 

tegenstrijdige aspecten, zachte en ruwe, 

aantrekkelijke en afstotende, goede en kwade; het 

moet klaarwakker worden voor de waarheid van 

zichzelf. 

Schoonheid buiten ons werkt in ons. Als wij op 

uiterlijke schoonheid reageren, zal het schone op 

de een of andere wijze in ons innerlijk 

binnentreden. Het zal misschien niet dezelfde 

vorm aannemen die ons ontroerd heeft, maar ons 

innerlijke wezen zal erdoor worden veranderd en 

dat zal niet nalaten in onze gedragingen tot 

uitdrukking te komen. 

Indien wij al het bestaande en al wat er in de wereld 

gebeurt in beschouwing nemen en dat alles in een 

totaliteit, laten wij het de Kosmos noemen, 

samenvatten als de Openbaring van het ENE LEVEN 

waarover zo vele leraren gesproken hebben, moet 

elk moment, elk verschijnsel, elk ding dat met 

leven te maken heeft een heel diepe betekenis voor 

ons krijgen en ons doen beseffen dat wij daar maar 

een heel klein beetje van kunnen begrijpen.  

Dat is waarschijnlijk hetzelfde wat Plato bedoelde 

met zijn allegorie van de grotbewoners. Elk 

gebeuren in de natuur is maar een schim van iets 

wat veel reëler is; het is als de grijze schaduw van 

een intens stralende en levende werkelijkheid. 

In al wat leeft en ook in alle dingen, waarvan de 

onwetende wereld veronderstelt dat zij onbezield 

zijn, is er iets dat men het archetypische volmaakte 

zou mogen noemen, een zekere verborgen 

volmaaktheid, een schoonheid en een waarheid die 

er de diepe kern van zijn. De waarlijk grote 

kunstenaars van soms een glimp daarvan op.  

Van de kunst in India wordt wel gezegd dat het 

speciale kenmerk daarvan is dat zij nooit tracht om 

fotografisch en realistisch te kopiëren wat de 

Natuur ons te zien geeft, doch een voortdurend 

pogen is om het geestelijk idee die achter de vorm 

verborgen is, meer of minder volmaakt weer te 

geven en in de mens, die het kunstwerk 

aanschouwt, het idee wakker te roepen. 

De objectief waarneembare vorm geeft slechts 

flauw het archetypisch idee weer; daarom bestaat 

voor elk ding de mogelijkheid om door een 

kunstuiting geheel getransformeerd te worden 

zodat datgene wat werkelijk in de diepte van dat 

ding leeft, klaarder tot uiting komt en de 

objectieve vorm er op individuele en 

karakteristieke wijze kleur en gestalte aan geeft.  

Dat is misschien wat met het proces dat wij 

evolutie noemen wordt beoogd ten aanzien van 

alle vormen, de menselijke inbegrepen. Niet de 

mens als een fysieke entiteit, maar ook al hebben 

zijn lichaam en brein de mogelijkheid tot verdere 

volmaking in zich, maar de mens zoals hij waarlijk 

is in zijn aller diepste wezen.  

Zijn gehele aard kan een transformatie ondergaan, 

waardoor hij wordt opgeheven boven het 

alledaagse niveau van de aard gebonden mensheid 

tot een toestand die inderdaad als geestelijk of 

goddelijk kan worden gekwalificeerd. 

Van een innerlijk standpunt beschouwd is het hele 

evolutieproces gericht op het ontplooien van de 

specifieke en individuele volmaaktheid van elk 

bestaand ding, zodat de schoonheid, de waarheid 

en de wijsheid die eraan ten grondslag liggen als 

facet van een overweldigend prachtige totaliteit tot 

uitdrukking kunnen komen.  

De verborgen schoonheid die meer eigen is aan de 

aspecten waarvan mij maar heel weinig kunnen 

waarnemen dan aan het facet dat fysiek en 

objectief gezien kan worden, is de geestelijke 

Waarheid die de essentie is van het individuele 

wezen.  

Het verband tussen schoonheid en waarheid wordt 

kernachtig weergegeven in het gezegde: ‘wat waar 

is, is mooi, wat mooi is, is waar’. Er zijn 

schoonheidsaspecten die niet objectief 

waarneembaar zijn maar tot de ziel of het wezen 

van een ding behoren, waardoor wij innerlijk 

ontroerd worden op een wijze die niet onder 

woorden is te brengen. 



 
10 

Belgische Theosofische Vereniging, afdeling Gent ‘Tak Vrede’. Secretariaat: Eeckman Marcel, 9000 Gent, Sisalstraat 1. 
 

Het wakker worden kan alleen plaatsgrijpen 

wanneer het denken volkomen rustig is en zonder 

emotionele bindingen, niet wanneer het heftig 

bewogen wordt door gevoelens en sentimenten. 

Alleen wanneer het hart niet beroerd wordt door 

persoonlijke reacties kan de mens ontwaken tot 

wat dan ook, tot schoonheid, diepzinnigheid, 

liefde en waarheid in alle subtiel en geestelijke 

schakeringen.  

Elke schaduw tot vooroordeel, vooringenomenheid 

of twijfel, iedere reactie die automatisch wordt 

gestimuleerd, iedere innerlijke gespannenheid is 

een belemmering voor het ontvangen van iets 

nieuws dat van buitenaf tot ons komt, zowel als 

voor het opkomen van nieuwe ideeën in het eigen 

brein. 

Een volmaakt mens kan op verschillende wijzen 

worden gekenschetst in de beschrijving van zijn 

karakter, zijn kwaliteiten, zijn verworvenheden, 

naar wijze waarop hij zich gedraagt en vooral in 

zijn reacties in zijn relaties met zijn medemensen. 

Hij staat in een onafgebroken relatie met alle 

schepselen en alle voorwerpen om hem heen. Het 

zijn relaties van velerlei aard, van schoonheid, 

begrip, liefde, kennis, enz.  

Omdat er leven, hetgeen een soort vitale 

elektrische kracht is, uit hem straalt, elektrificeert 

hij niet alleen de draden waarmee hij naar alle 

kanten met de buitenwereld is verbonden, maar de 

levensstroom gaat ook binnenwaarts en brengt 

zijn innerlijke trilling zoals een vioolsnaar die op 

de juiste toonhoogte is afgestemd.  

Hij is uiterst gevoelig voor alle universele 

impressies, hij verkeert in een toestand waarbij de 

ervaringen van alle andere schepselen hem 

aandoen alsof hij ze persoonlijk beleeft. Wanneer 

twee mensen elkaar diep en innig liefhebben, 

ervaart hij die liefde met hun. Omdat hij voor alles 

sensitief is en overal op reageert, zal de 

schoonheid van zijn reacties, die nooit 

oppervlakkig zijn maar in volle overgave van zijn 

gehele wezenheid tot uitdrukking komen, deel 

worden van de schoonheid van het totale 

levensbeeld. 

Het schone wordt gewoonlijk opgevat als het 

aantrekkelijke en begerenswaardige, waaruit wij 

mogen afleiden dat liefhebben een natuurlijke 

reactie is op schoonheid. Maar deze liefde wordt 

overwoekerd door het opkomen van andere, 

mindere fraaie gevoelens, zoals begeerte om te 

bezitten of jaloezie en dergelijke meer. Wanneer 

iemands innerlijke wezen zodanig wakker is dat hij 

in alles de verborgen schoonheid ontdekt, dan 

wordt zijn liefde grenzeloos en universeel.  

Men zou kunnen zeggen dat zo iemand op het 

leven zelf verliefd is, op het leven in alle 

schepselen en hij reageert daarom op alle 

modulaties van het leven, waarbij de wijze waarop 

hij reageert in volmaakte harmonie is met dat 

individuele vorm waarin het LEVEN zich openbaart, 

omdat die vorm uniek is naar aard en aanleg. 

Wakker zijn includeert een mate van aandacht, 

sensitiviteit en reactie die kenmerkend is voor 

liefde in haar meest verheven en geestelijk 

aanzicht. Zij is volstrekt rein en van een vlekkeloze 

zuiverheid, zoals eigen is aan liefde op het eerste 

gezicht, voordat er tijd tot nadenken is. De 

goddelijke vonk in ieder mens heeft dit vermogen 

en kan zich op elk moment in al zijn volheid 

openbaren.  

Doch dat kan alleen gebeuren wanneer muren van 

innerlijke belemmering en weerstand gesloopt 

zijn. De voorstelling die wij ons van liefde hebben 

gemaakt is zo vaag en arm en vaak zelfs grof 

zelfzuchtig en zinnelijk, dat zij slechts een 

karikatuur is van echte liefde.  

Wij moeten liefde nooit verwarren met het 

emotionele, oppervlakkige en soms 

hartstochtelijke gevoelens, waarmee wij vertrouwd 

zijn en dat nog behoort tot onze lagere en 

enigszins dierlijke aard. Wanneer liefde waarachtig 

is, straalt een bovenaardse, subtiel en geestelijke 

schoonheid uit de persoon die haar beleeft.  

Het is de liefdeskracht van het goddelijke in de 

mens zelf en men kan het nooit verwerven door 

inspanning of oefening. Zij komt alleen wanneer 

de sfeer voor haar openbaring voorbereid en 

gereed is. Denken noch willen zijn bij machte de 

mens tot deze wijze van liefhebben te brengen, 

want deze krachten functioneren buiten de sfeer 

van sensitiviteit en vrijheid.  
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De enige wijze waarop het mogelijke is ons die 

goddelijke liefde in ons te doen ontwaken, is door 

onszelf te ontdoen van alle beperkingen, 

weerstanden en vooroordelen die opgebouwd zijn 

door ons op ons eigen IK gerichte denken. De aard 

van de liefde, die de ware aard van de mens is, is 

ook de aard van wijsheid, die intuïtief weet hoe te 

handelen. Wanneer iemand niet alleen aandacht 

schenkt aan de uiterlijke vorm maar ook aan de 

betekenis daarvan en aan het leven dat de vorm 

bezielt, verandert zijn instelling tegenover de 

dingen geheel en al. 

Er is gezegd dat het allerhoogste wezen of het ENE 

ALOM AANWEZIGE leven drie attributen heeft. Het 

eerste van de drie is het feit van het zijn-zelf, de 

energie en de levensbron. Het tweede is een 

alomvattend bewustzijn, met alles wat daarmee 

verband houdt. Het derde aspect is de eigenschap 

dat al zijn openbaringen gekarakteriseerd zijn 

door gelukzaligheid of liefde.  

De Sanskriet termen daarvoor zijn respectievelijk: 

Sat, Chit en Ananda. In elk dier, insect en plant is 

bewustzijn, maar pas wanneer het attribuut van 

ZIJN actief wordt en in het bijzonder de mens 

daardoor wordt bezield en tot handelen 

aangespoord, groeit het besef van schoonheid, 

ervaart de mens de extase van geluk, wat zo heel 

anders is dan de oppervlakkige sensatie van genot 

of lichamelijke of emotionele bevrediging.  

In de toestand waarin dit wordt gerealiseerd is er 

een mengeling van leven en licht, het is de 

levensvlam, de glorie en de heerlijkheid die zich in 

de schepping openbaren, het LICHT dat de 

innerlijke aard van alle dingen verlicht.  

Wanneer wij zo open staan voor het leven dat ieder 

gebeuren ons innerlijk treft, zullen wij voor onszelf 

het feit kunnen realiseren dat het leven in zijn 

diepste wezen goddelijk is en zullen wij het in al 

het bestaande vereren en liefhebben. 

Er is een oertoestand geweest die al heel lang 

geleden verloren ging; wij hebben in talloze 

eeuwen een totaal andere situatie opgebouwd, 

hetgeen te wijten is aan onze onwetendheid. Het is 

mogelijk die eerste toestand van zuivere harmonie 

en onbezoedelde reinheid terug te winnen als wij 

ertoe kunnen komen om alles wat wij in onkunde 

hebben bedorven geheel en al los te laten. 

Dat is een reinigingsproces, een daad van 

onthouding, een afstand doen van dingen die wij 

met grote inspanning en vaak harde strijd hebben 

verkregen en waaraan wij nu door onze begeerten 

gekluisterd zijn. 

Al die technische, wetenschappelijke en sociale 

verworvenheden moeten tot hun juiste proportie 

worden teruggebracht en onze gehechtheid 

daaraan moet worden overwonnen alvorens het 

verloren paradijs in zicht kan komen. Het is een 

staat van onschuld, reinheid en sensitiviteit die 

alleen in ons diepste innerlijk kan bestaan, 

onafhankelijk van welke uiterlijke omstandigheden 

dan ook. 

Wanneer de mens ten volle ontwaakt is, dus geheel 

bewust is van de totaliteit van zijn wezenheid, 

zoals Boeddha was, de naam boeddha betekent: 

‘De ontwaakte of de verlichte’. Dan geloof ik dat 

waken, slapen en dromen in een zullen vloeien en 

zullen opgaan in een vierde bewustzijnstoestand 

waarin deze drie worden getransformeerd tot het 

besef van de Universele Eenheid van alle bestaan.  

Wakker zijn zal een volkomen waakbewust beleven 

zijn van elke ervaring; onze dromen zullen dromen 

van intuïtie zijn, flitsen van het beleven van 

Waarheid en Schoonheid en onze diepe slaap zal 

een onuitsprekelijke en onverstoorde rust zijn, een 

dynamische toestand van hoogste spanning en 

toch van uiterste sereniteit en kalme zekerheid 

zonder een enkele rimpeling, waar alle Waarheid in 

wordt omvat en in alle eeuwigheid blijft leven. 

 

UIT het boek ‘De diepere zin van het leven’. 

Voordrachten die door Sri Ram over een periode 

van enkele jaren op verschillende plaatsen werden 

gehouden. 

Theosofische uitgeverij-Amsterdam. 

 

 

 

 


