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Vrede en rust vinden 

 

Daar waar de geest tot rust komt,  

gekalmeerd door de aanraking van de natuur,  

ver weg van het menselijk leven,  

hoe belangrijk zijn daar nog de dwaasheden, 

de ergernissen van de sociale maalstroom van werk en spel?  

Wat doet het er daar nog toe  

of we in een of andere onbeduidende strijd faalden  

of succes hadden,  

wanneer we het door die 

 van vrede oververzadigde atmosfeer bezien? 

 
Wat maakt het uit dat we kleinerend behandeld werden 

door de een of geprezen door de ander?  

Door afstand te nemen van die maalstroom,  

door onszelf los te maken van die woelige wateren,  

krijgen we er opnieuw zicht op  

en we zien wat een kleine rol  

deze uiterlijke dingen 

in ons ware leven zouden moeten spelen.  

 

                                                                   Annie Besant 
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en maan en zon 
Al wat is, is of  wat de tijd ooit zal oogsten 

zich s naar huis,  
nadat het is,  
Het naar het Ene.’ 

Bax, The of 

Zonder in te die vastge kan men dat 
be merkbaar in de wereld, in oor of ont-
wikkeling zijn te uit de beweging. 
 

 

Dit gebaseerd op lezing, de van 
in op mei in Hall, te Londen. 
 
De tussen de wereldreligies zijn onder mensen algemeen  
bekend leer van is een thema in de westerse ra-
tuur;  het van overleven is overgegaan van het gebied van lair bijgeloof naar dat 
van symboliek, astrologie, lepathie en spirituele genezing alle-
maal serieus en er staat daar inmiddels een hoeveelheid  
over; de westerse lezer kan nu direct toegang gen tot het oosterse door de 
vertalingen van vele heilige filosofische teksten  en de ren  

Bovendien hebben individuele sofen belangrijke bijdragen aan de vooruitgang op 
allerlei den zoals religie, wetenschap, onderwijs, politiek en selijk 
welzijn. Het theosofisch tengoed heeft tot zulke diverse geleid, dat 
we makkelijk de beginselen uit het kunnen verliezen waaraan zij uitdrukking  te 
geven. Hoewel wij nen van en inspiratie doen uit het terugkijken op het 
den, is het van het grootste  belang wij verder kijken dan oppervlakkige  en 
voorbijgaande  de essentie le van het sofisch  

In dit labyrint, ieder van de vele paden belooft 
ons leiden naar het hart van het mysterie, hoeven wij ons niet 
te zen als verbijstering de voert en de clou verloren 
gaat. Toch is er, van de vele leringen die door theosofische beweging 
opnieuw zijn, e e n die, wanneer fasci-
natie van doorzien is, tevoorschijn 
komt als de ene waarheid van de theosofie. Zij is lijker-
tijd de basis van elke de sleutel tot elk probleem, de 
vaardiging voor en het doel van zoektocht naar 

worden alle andere leringen speeltjes van het 
en van een 

dat thema kwijt is. Door wordt ieder 
feit belicht en vol, en wordt de chaos van beetjes 
kennis tot een schoonheid. Het leer 

heen de leerling zich ook wendt  naar een aanwijzing met 
king tot de betekenis van het altijd komt het principe van tevoorschijn 

met een voldoende aangeeft  hoe het is. Het de 
de grote religies; het is het thema van de mystiek, zijn heid 

wordt steeds meer in de van de zo wordt 

De wetenschap van spiritualiteit 
Ianthe Hoskins 
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verklaard, er in het begin, want het is een matisch kenmerk van het het 
Ene Leven, zonder een  

Eenheid  wordt gezien als de dende kracht tussen de eindeloze heid van vormen die 
zijn. Eenheid  wordt gezien als het waarin alle diversiteit zal  

Als de van de fie een getrouwe weergave vormt 
aloude traditie,  mo et zij wel de heid van leven als haar 
trale en blijvende boodschap. Dus fen we die lering aan in Gehei-

me samengevat in de volgende woordingen: filosofie 
dat maar dat al lijkt op dat 

of we Wij ‘de 
manifesteert in of, in wij 

stof wij scheiden. dit 
voer en voertuig 

wordt 
in dat doordringt.’ ( I,  

de theosofische leerling dwingend wordt de eenheid van het 
Zelf, voelt hij misschien ongemerkt genoopt dienst te bewijzen aan de lering 

waarbij hij de verklaring de Aloude Wijsheid laat  de zin: Het Zelf 
ik Voor hoeveel mensen is dit met het credo van het Ene meer dan 
een mechanisch uit respect voor de van een 

Is voor velen van ons zelfs wel een re bewuste ervaring dan het feit dat aarde 
om de zon draait of het feit concrete  voorwerpen,  zoals schappers ons verzekerd heb-
ben,  anders zijn dan  

Wij met onze lippen beweringen die door gedaan zijn, maar van 
binnen wij er van overtuigd dat onze solide en zijn, zoals 
Galileo, die naar buiten toe geloof in de beweging van de herriep, terwijl hij tegen 
zichzelf ‘en toch beweegt Als leken teren wij de feiten van de zonder 
kennis ervan of ervaring op gezag van Als gevolg daarvan is ons geloof erin 

steriel en mist zij soortgelijke wijze moeten we geven dat 
de van mensheid zich niet bewust is van het feit van 

Terwijl wij misschien met onze dat het Zelf Ee n is, een mentale  
het van anderszijn en 

De ervaring van een essentie le voor besef van eenheid.  
Waar absolute heid heerst, is er geen gevoel van der’ en dus geen gevoel van ten-
gevolge kan er geen bewustzijn eenheid  zijn. De vonk van zijn kan alleen geslagen 
worden het staal van het Zelf en de van het niet Zelf, vandaar de 
tot dualiteit, de oppositie  van polen, als op het waken van 

 

Zoals het individu bewust in en 
zo krijgt het bewustzijn pas kenis het afgescheiden is zijn in-

vloedssfeer. Maar de is niet meer een middel tot een doel. 
Als dat eenmaal  bereikt is, moet het weggedaan worden, anders wordt een last 
en een op weg naar verdere  

zei: 

Het dat kwijt wan- 
u dat zich u en u 

bent Waarheid2. 

De hele mensheid is in mindere mate bij het bleem van 
en zien en lijden mijdelijk samengaan, is de mens ho-

pig op zoek naar een oplossing dat probleem. Nu richt de de Wijsheid van het 
Ene, zijn onder de van wetten en leringen op die waarheid 
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wel het ‘geheim van de eeuwen’ noemd is, namelijk de waarheid dat Leven Een is: ’U 
bent DAT’. Het zijn zoekende  geest het beeld van een Plan, dat de 
oorzaak, het doel en de van de reis van de mensheid   

Theosofie is al vele malen eerd, maar aangezien geen enkele finitie is, mo-
gen wij er lijk nog e e n aan toevoegen en over de ‘wetenschap van 
Ten eerste moet theosofie, om claim te als een schap te worden be-
schouwd, zich zien als een systeem van kennis bepaalde erkende na-
melijk een werkgebied, een heid gegevens en een methode.  een systeem van kennis, 
is theosofie  van die drie grote heden zijn 

onuitge blijven zijn3, namelijk het 
van het bestaan van Ee n Principe dat aan alle dingen ten slag ligt. Dit is het feit 
van de lijkheid en de daaruit van de  en 
het feit van de woordigheid van wetten en digheid. Het werkgebied van 

is zo groot als het leven; het omvat vormen, alle tijden, alle processen,  de geest 
die erbij is. hoeveelheid gegevens ervan alleen uit die 

over de mens en het universum zijn gebleven uit tijden, maar uit 
alle van waarheid, in afdeling van menselijke 

wordt het kader verder en  

De van theosofie is nauwkeurigste en meest  alle 
want het is niets anders dan de keling binnen de mens zelf van de 

mogens van op ieder zijnsniveau. Nu is teit, strikt genomen, 
hetgene dat trekking heeft op de geest. Maar is leven en leven is e e n. Daarom   
ware gezien als ’het bewuste van het Zelf, de realisatie  het Ene in het vele, 
van het Leven de vormen’. Als mystiek correct finieerd is als de kunst van de 
ding met de werkelijkheid, kan fie er op maken de schap te zijn van 
eenheid  met de teit, hetgeen  de wetenschap  van tualiteit  is. 

Men kan echter staande  houden  ware wetenschap de kennis is die nodigt om 
te worden. Als zo is, dan is de die maakt op de titel wetenschap  
schoots want door mens het idee voor te leggen van Plan achter het 
universum, biedt  mensen de middelen om deel hebben aan het Plan en om kennis 

om te zetten. Want van het Plan is wetskennis en kennis geeft de macht 
die ook te bruiken. nu de mens aan dit proces, zet hij polsslag 
van de evolutie als het om van een naar rij. Zijn kennis 
van Plan stelt hem in staat om een stuk te snijden van de weg naar de sing van het 

van denheid,  en om de weg van vallen en opstaan  met de 
mende pijn te  

Er is wel dat het van een is ‘het kleinen van de 
cie nt’. doel wordt door de studie van het Plan van lutie en 

de wetten waarmee dit Want door het van de van de illusie die de 
waarneming beperkt,  geeft onmiddellijk het vermogen om te winnen. 

Door de aard van het vast te stellen dat gedaan moet door het leven op de reis 
door heid, bespoedigt  dit de voltooiing 

De illusie is werk is de vernietiging van die Aangezien de kern van 
het  de mens ligt, in de identificatie zijn bewustzijn met de (het 

waardoor zijn bereikt wordt) is zijn 
taak niets minder dan de van de 
Totdat  hij dat het leven in hem, dat het Zelf is, 

is van welke van zijn delijke associaties maar 
ook, heeft de illusie van overwonnen. 
De is belichaming, de van de 

te ketterij. De van ualiteit wordt dus in 
diverse maar met een 
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gewaarschuwd over noodzaak om het persoonlijk  volledig los te laten, als 
voorwaarde  het van het leven van  

Zolang de mens zich vastklampt zijn persoonlijk leven en zijn eigen langen stelt boven die 
van ontkent hij de eenheid van leven. het Zelf erkend wordt als het Ene, ie-
mands belangen namelijk in mate de belangen  van ieder Daarom  is het liefhebben  
van naaste als onszelf de enige manier leven die consistent is met het nen van 
eenheid. Daarom is liefde, gevoel van volmaakte identificatie een ander, het vervullen 
van de Het leven van is het dat geleefd wordt alsof eenheid  feit is. 

Is het mogelijk om in een paar den uit te leggen wat de praktische komst is van een stu-
die in de schap van In alles het persoonlijk leven betreft is er meer 
nodig dan de aanwijzing te volgen die gegeven wordt in Aan precies te 
doen wat gezegd wordt, te leven alsof  feit is en onze lief te ben als 

 

H.P. Blavatsky schrijft in tot Als u mij plicht 
en kan ik u ant dat plicht om tot 

drin om alleen 
zij an slechts zijn van 

kan beroven4. 

De wetenschap van de maakt zowel de van menselijk leven begrij-
pelijk, alsook pogingen van individuen en om een oplossing te 
vinden. De aloude wijsheid stelt het Leven Ee n is, maar de mens, in vallei van de scha-
duw, ziet alleen heid en gaat van dood naar dood. en pijn raapt hij 
vrucht van de individualiteit; door verzaking en liefde zal hij Wijsheid van het Zelf kun-
nen  

 
 

1. Sean Aqui, of , Vol I,  
2. Mark P. Shea, Authority? 
3. C.W. An of phy, p. 15 
4. H.P. Blavatsky, tot Theo p. 213. 
 

Uit: 2002 
Vertaling: 
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Besteed ernstig aandacht aan al het leven dat u omringt.  

Leer met verstand in de harten van de mensen te zien.  
Schenk vooral aandacht aan uw eigen hart.   
Want door uw eigen hart komt het ene licht  

dat het leven kan verlichten  
en het voor uw ogen helder kan maken.  

Onderzoek de harten van de mensen,  
opdat u weet wat die wereld is  

waarin u leeft  
en waarvan u deel wenst uit te maken. 

Mabel Collins 



een term die zo vaak wordt, dat de 
wordt. Het wordt met religie en met wat valt het be

Net een munt die en verliest zijn Ook religie 
een term. wordt met con of 
plaatsen betekent Het de de ziel met het 
waar dualiteit er dit en dat, hier en daar, en morgen. 

 
 

in elke taal andering tot ze uiteindelijk precies 
van zij vroeger denken wij tegenwoordig  bij het 

‘religie’ niet aan reu nie of maar aan met elkaar wedijverende tijen die niet weten 
tegen wie of wat zij  

in haar vorm is de 
zoektocht god. Het is een levenswijze. Het is geen kle-
dingstuk dat men bij heid aan- en uittrekt. Jammer 

is geslonken tot sche devotie 
aan god; of liever, mensen nemen wat zijzelf hebben 

tot hun definitie van tualiteit, bijvoorbeeld 
een gelofte voor veertig dagen en tijdelijk van 
het eten van vlees, seks en drinken van wijn, met de be-
doeling afgelegen tempel te bezoeken, vervolgens 

weer terug te gaan naar Na de dagen is er sommige plaatsen zelfs een ritu-
aal het ‘verbreken van de gelofte’ en met energie de opgege-
ven pleziertjes! Het ‘geloftes zijn er om broken te worden’ wordt dan een 

De goddelijke pauze is maar een radische episode in het algemene ma des levens. De 
mens stelt zich ter tevreden  door zich te dat god tevreden over hem is 
zijn van veertig Boete gedaan te hebben met het tige vooruitzicht dit 
te kunnen digen is e e n ding, maar het is gotspe1 te dat god tevre-
den over is. Zou het bestaan god op het spel staan zonder de den, het en de 

van de mens? God snakt er niet verafgood of geprezen  te worden. zelf 
heeft de niet geschapen, maar wij. God is een concreet wezen, noch 
bevindt zich op een vaste plaats. In de zegt de heer Krshna: ‘O Arjuna, zetelt in de har-
ten van alle wezens.’ zijn dus dwazen om hem buiten zelf) te zoeken. Wij volgen 

niet zozeer omdat wij in enige waarheid nen, maar omdat zij 
generaties overgeleverd   

Jammer genoeg kunnen wij ons niet eenvoudigweg voorstellen, ons zo 
is! Wij verwachten dat hij de hemel voor ons landt met al 

om ons te komen redden. bestaat een verhaal om dit te ren: er was eens een 
man door linge ingesloten een eiland. Hij bad tot god om ding. Er 
kwam een boot langs varen hem werd gevraagd aan boord te men. Hij verwierp het aanbod  
en hij volkomen vertrouwde  op De vloed kwam op en de voeten van man raakten 
onder water terwijl doorging met bidden. Toen kwam  schip langs het eiland en de 
tein vroeg de geï soleerde man om boord te komen. De man weer en zei dat de 

genadige god op e e n of andere manier wel zou den. Het water steeg verder en stond 
de man tot zijn nek in het Toen vloog er een over de schade opnam die 

was door de overstroming. De piloot een touw zakken zodat de man het 
pakken en naar boven klimmen. man weigerde en zijn in gods macht om 
hem te redden. gauw verdronk de man. Toen hij in andere wereld kwam, vroeg hij waar-
om hij zijn gebeden niet had. God Ik kwam bij met een boot, een schip en 
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levenswijze 
A. Jayaprakash  

 



zelfs met een helikopter. Ik heb mijn best gedaan om te redden. 
Het was dwaas van u om te verdrinken .’ 

Wat wij aan het doen zijn is niet veel anders: wij wachten op 
een of een avatar om ons te redden  en wij citeren heili-
ge teksten  om ons of ongeloof te Wij 
dat geschreven staat in de Gita anneer deugd afneemt en 
ondeugd de incarneer ik 
(Krishna) om de slechten te en opnieuw rechtvaardig-
heid in te Maar voor het vergeten we dat er in 
diezelfde staat geschreven dat men zijn ziel geeste-
lijk moet verheffen ret atmanam Ons wordt geraden het zelf te verheffen 
door Zelf, en als wij onverschillig lopen wij misschien het risico geteld worden on-
der de slechten en zullen we vernietigd worden wanneer Hij Dus laten wij niet wachten 
tot het laat is. 

Men zegt wel dat wanneer twee sen elkaar er in feite aanwezig 
zijn: de twee die zij zelf denken dat zij zijn; de twee die zij denken dat de ander is; en de twee 
als zij werkelijk zijn. is bewustzijn dat de notie van verschillende 
opheft en besef dat zij e e n en dezelfde zijn. als dat zo is, dan is er geen vraag ‘ieder 
die de ander ontmoet’. Als beseffen dat zij e e n zijn, borrelen de en even 

omhoog als de boom blaadjes doet botten. Dan kan men elkaar niet aange-
zien men, door dat te doen, zelf  

is de van zaken en men moet binnenin kijken, niet buiten 
zichzelf, om dit bereiken. De simpele kan slechts gekend worden op sim-
pele manier. zijn niet verkeerd of maar zij zijn slechts een stap 
op weg naar tualiteit. Gehecht blijven aan dingen is als het bouwen van een een 
brug. De brug is bedoeld om rivier over te steken, niet om erop wonen. Als men gaat pick-
nicken, men van het landschap genieten, men gaat zich daar niet vestigen. tuali-
teit  is geen stagnatie,  maar stante 

wij iets lezen, vinden wij letters, woorden en irree el, maar 
wij alleen idee dat wordt als want het leidt ons 

het Op dezelfde nier kunnen het mysterie van de wereld en van ons ei-
gen zelf niet wuifd worden als illusoire selen. Wij moeten de wereld ben, 
hem omhelzen, want komt niet Confucius het 

 zoeken het geluk hoger dan de mens; ren Maar geluk staat op dezelfde hoogte 
als de mens.’ De meest vragen zijn vaak de diepste: Wie Waar komt u vandaan? 
Waar gaat heen? Een Chinese filosoof van T’ang dynastie dat hij vlinder was 
en daarna was hij er meer zeker van dat hij geen was die ervan een 

filosoof te zijn! Kunnen  wij er van zijn wie we eigenlijk  

is een evolutie van wereld binnenin ons, zodat hij de omvat. 
Dan raken we niet verstrikt in de uiterlijke Onze van de wereld 
laten achter op die verdere gen Als we 
iemand stoppen we hem of haar in een de categorie en we niet moge-
lijkheid  dat hij tot een categorie  kan gaan Een de of slechte relatie is het 
gevolg. dus geeft onze opinie of iemand  slecht is geen aanwijzing over van 
die persoon, maar over onze waarneming van die soon. Als de wereld dus niet 

is dat niet omdat hij niet in staat is maar omdat wij niet staan dat hij 
 

vraagt om risatie’ (familiarize = vertrouwd, bekend maken) waardoor 
gereinigd wordt en wij zien wat de wereld werkelijk is. nemen hem opnieuw 

waar, wij alles met de verwondering  en het zag van het eerste gezicht. Dan wij 
niet verveeld raken met iets iemand, noch vrezen wij de  

verwerven het elimineren van de ellende en verdriet van het tij-
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delijk bestaan, het wegnemen van de oorzaken van verdriet die alleen maar het gevolg 
van voorbije  

Het is een misvatting dat teit is aan het leven; in feite gaat zij 
samen met materie le leven, maar er moet wicht bestaan tussen deze twee. Zij als de 
twee vleugels van een vogel, alleen kan vliegen met twee Zo moeten ook, in onze 

naar verwerkelijking, de binnenin ons en die buiten ons langer met elkaar 
in Ze zijn allebei een verenigde om tot goddelijkheid  te  

 
Uit: The Theosophist, juni 2004 

Vertaling:   

Noot: 

Een gotspe (chotspe) is een uiting of handeling waarvan het betekenis-spectrum ligt tussen 'gewaagd' en 'brutaal'. Het 
eerste gedocumenteerde gebruik van 'gotspe' in het geschreven Nederlands dateert van 1937. 'Gotspe' wordt in Neder-
land ook in de schrijftaal gebruikt, evenals de Engelse variant 'chutzpah'  

 
 
 

9 

Het is niet gemakkelijk een Broederschap tot volledige harmonie te krijgen. Laat de 

groep klein zijn wat het aantal leden betreft, maar zonder tegenstrijdigheden voor 

een kleine groep is het gemakkelijker om bijeen te komen en uiteen te gaan. Elke ge-

dwongen verbinding is in strijd met het begrip Broederschap. Al zijn ze maar met 

drieën, dan zal hun harmonische eendracht toch sterker zijn dan de onzekerheden 

van honderd. Aarzeling en verwarring schaden niet alleen de mensen, maar ook de 

kosmos. 

In oude tijden zijn langdurige proeven ontworpen om een kern van spirituele over-

eenstemming te vormen. Echter, tijdsduur alleen lost het probleem van de keuze niet 

op. Een kwaad zaad kan jarenlang verborgen blijven. Het gevoel van het hart kan de 

beste suggesties influisteren. De mensen gaan te lichtvaardig met een hoger begrip 

om, en slechts weinigen weten hoe zij dit begrip vol liefde moeten koesteren. Dit 

koesteren bestaat niet uit het maken van gebaren en het betuigen van respect, maar 

in onverbrekelijke toewijding van het hart. Voor sommigen zal deze verbinding boei-

en en ketenen betekenen, maar voor anderen is het de ladder van opgang. 

De onwetenden, mensen met donkere harten, zeggen: ’Zo’n ladder is nevelig’, daar 

het niet voor hen is weggelegd om op te stijgen. Des te noodzakelijker is het uit te 

leggen wat Broederschap is, want de mensen zullen spoedig samenwerking zoeken. 

Voor zulk een samenwerking is elke aanmoediging nodig. Op deze manier zal de hele 

wereld respect voor werken getoond worden. Arbeid zal een tegengif zijn tegen 

goud. Toch zal men vaak over de schoonheid van hard werken moeten spreken. 

Uit: Agni Yoga - Broederchap 1937 
P161-162/315 
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 Theosofische Orde van Dienst 

Een vereniging van hen die liefhebben  
in dienst van al die lijden 

 

Beste vrienden, 

We kunnen er niet omheen kijken: de oorlog in Oekraï ne houdt ons ook hier in haar greep. Van de 
Theosofische Orde van Dienst (TOS) in Hongarije kregen we een berichtje met de vraag om hulp voor 
de slachtoffers die hun land zijn ontvlucht. Wie een gift wil doen, kan dit via de gegevens onderaan 
deze pagina. 

Ook was er de vraag om even aandacht te schenken tijdens het dagelijks gebed of meditatie. Hiervoor 
zonden ze deze tekst, die we zeker kunnen aanbevelen. 

Laten we hopen dat onze gedachten de nodige kracht kunnen vinden opdat dit conflict snel een einde 
kent. 

Met dank voor uw welwillende medewerking. 

Broederlijke groeten  

TOS Belgie  

 Gebed voor Vrede 

 
Vrede in het Oosten en het Westen,  

Vrede in Noord en Zuid,  
Vrede boven en beneden,  

Vrede die alles omvat, omarmt alles.  
De vrede van stille meren en heuvels en bossen, 

De rust van zomeravonden en een sterrenhemel, 
De rust van een kalme zee en nachten van de maan, 

Vrede voor de trouwe en tevreden harten. 
Zegeningen en vrede van de Heiligen en het Heilige 

Laat het over ons en door ons stromen. 
Vrede zij met ons allen, 

Van iedereen voor iedereen in alle drie de werelden. 
Vrede... Vrede... Vrede. 
Niet meer ik en mijn 

Laten we allemaal in vrede centraal staan, 
Ondergedompeld in stilte 

Vrede, alles doordringende, allesomvattende vrede. 
Vrede voor en met alle wezens. 

Voor altijd vrede.  
 

TOS Hongarije:  IBAN number: HU12117070002000224800000000   -   Swift code: OTPVHUHB 
Name: Magyar Teozo fiai Szolga lat Alapï tva ny   -   Address of the foundation: 1085 Budapest, 
Hora nszky .27.fsz.10. 
Bank name: OTP Bank NYRT   -   Bank Adress: 1051 Budapest, Na dor u.16, Hungary 
To be reported: Ukrainian refugees (Ukrajnai meneku ltek) 

 


