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De ware leerling die zich realiseert  
dat dit stoffelijk lichaam vergankelijk is al schuim,  
die begrijpt dat deze wereldse natuur  
als een luchtspiegeling is;  
en die de bloempijlen van Cupido (Mara) heeft gebroken,  
laat het rijk van de Boze achter zich. 
 

Dharmapada—De Bloemen 
Canto IV—pag. 21  
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Wat zijn de grondslagen of de wortels van vrede?  

We kunnen in dit verband denken aan twee grondbeginselen, die in de filo-
sofie van de theosofie  genoemd worden.  

Het eerste is fundamentele eenheid, de innerlijke eenheid van Alle Be-
staan, afwisselend God of het Absolute genoemd, de grondslag van Zijn of 
het Ene Leven. Het is tegelijk universele liefde, oneindige vreugde, ware 
wijsheid en volmaakte vrede. 

Die innerlijke eenheid, die gelijk staat met volmaakte vrede, is de basis van wat we kennen als uiter-
lijke vrede, die onvolmaakt is, of het nu gemoedsrust, vrijheid van angst, of vrijheid van vijandschap 
of gewapend conflict is. 

We spraken van de grondslag van vrede, maar we kunnen ook zeggen dat vrede op zich in deze bete-
kenis de grondslag van alle bestaan is! Natuurlijk moeten we ons realiseren dat (1) vrede zoals we 
die kennen niet alleen maar afwezigheid van oorlog is. Er bestaat geweld in de burgerlijke samenle-
ving in landen waarvan gezegd wordt dat zij op voet van vrede met elkaar leven of zelfs neutraal zijn. 
En (2) er is niet alleen uiterlijke vrede op het fysieke vlak, maar ook innerlijke vrede op de gebieden 
van denken en voelen. 

Dit brengt ons bij het tweede theosofische grondbeginsel dat betrekking heeft op het fundament van 
vrede: Alle beweging van leven en evolutie wordt bestuurd en geleid van binnen naar buiten. Dit be-
tekent dat alles wat verschijnt of zich voordoet op het uiterlijke, fysieke vlak reeds bestond op subtie-
lere niveaus van voelen en denken. In een van de Upanisaden wordt gezegd dat het oog zich ontwik-
kelde omdat het Zelf wilde zien, dat het oor zich ontwikkelde omdat het Zelf wilde horen en zo voort. 
Van belangrijke menselijke ontwikkelingen en ontdekkingen werd eerst in gedachte en gevoel een 
voorstelling gemaakt. Mozart hoorde, in zichzelf, zijn symfoniee n in een tijdloos moment, in e e n noot. 
Vervolgens moest hij ze op het stoffelijk gebied uitwerken in maat en noten. Handelingen, zowel goe-
de als slechte, beginnen op de gebieden van denken en voelen. 

Dit wordt erkend in de verklaring van de Verenigde Naties, die stelt dat oorlog in het denken van de 
mens begint. Dus moet vrede ook beginnen in het denken van de mens. Vrede moet op een natuurlij-
ke wijze van binnenuit opwellen. Zij kan niet van buitenaf kunstmatig worden opgelegd of zij zal niet 
meer zijn dan vrede in naam, uiterlijke vrede, schijnvrede. 

Dit verklaart de vele mislukte pogingen om vrede tot stand te brengen. Soms onderhandelen mensen 
om tot een regeling te komen en denken dat zij zich inzetten voor vrede, maar zij voelen en gedragen 
zich agressief. 

Wanneer we over vrede en harmonie praten, moeten onze beraadsla-
gingen in vrede en harmonie plaatsvinden, zelfs als we het met elkaar 
niet over details eens zijn. We kunnen het altijd eens zijn dat we ver-
schillen, dat we op verschillende wijze (toch) samen zijn (in het En-
gels: be “together differently”). 

Op een keer stelde iemand voor dat de vele organisaties die zich voor 
vrede inzetten en hiernaar streven zich aaneen zouden sluiten – mis-
schien om vrede ‘af te dwingen’? Maar zou dit effect hebben? Organisaties hebben verschillende doel-
einden en visies. Dit zou niet erg zijn, zolang zij hun standpunten niet aan anderen opleggen, maar 
heel vaak doen zij dit wel, wat tot conflicten leidt. 

Vrede en harmonie zijn natuurlijk heel actuele thema’s in een wereld waarin we vertrouwd zijn met 
zoveel oorlog, geweld, disharmonie en onrecht. Dit komt niet alleen door de media, maar ook door de 
houding van mensen om ons heen en misschien, als we er eerlijk over zijn, realiseren we ons dat we 
deze dingen ook in onszelf ervaren. 

De grondslagen van vrede 
Mary Anderson 
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Het is goed onze gedachten op vrede en harmonie te richten, in plaats van het versterken van geweld 
en disharmonie door ons daarop te concentreren, door erover te praten, zelfs door onze afkeur daar-
over uit te spreken! Misschien denken we teveel aan geweld. 

Iemand zei tegen Krishnamurti dat hij de indruk maakte geweldloosheid te verdedigen. Maar wat zou 
hij doen als hij met zijn zuster wandelde en iemand viel haar aan? Zou hij haar niet verdedigen? Kris-
namurti antwoordde gewoon: ‘Ik heb altijd een leven zonder geweld geleid.’ Als je werkelijk geweld-
loos bent, ben je geneigd geen geweld aan te trekken. Maar als we ons afvragen hoe we ons of onze 
dierbaren zouden verdedigen als we werden aangevallen, dan hebben we al gewelddadige gedach-
ten, scheppen gedachtevormen van geweld. Terwijl er geen geweld is, bevorderen we geweld door 
eraan te denken! Ik zeg niet dat we onszelf en onze dierbaren niet zouden moeten verdedigen als we 
worden aangevallen. Dat is een kwestie die ieder van ons voor zichzelf moet uitmaken als het pro-
bleem zich voordoet, maar laten we het niet oproepen door het te verwachten! Als geweld begint in 
het denken – het denken van iedereen! – kunnen we voor een deel verantwoordelijk worden gesteld 
voor de volgende daad van geweld die optreedt, hetzij plaatselijk, hetzij algemeen verspreid en ge-
paard gaande met internationale repercussies! 

Eerder stelden we ons de vraag waar de wortels van vrede liggen. Laten we nu 
een antwoord van meer persoonlijke aard geven: Volgens de theosofische filo-
sofie bevinden de wortels van vrede zich veel dieper in ons dan de wortels van 
geweld. De wortels van geweld bevinden zich in het babbelgrage denkver-
mogen en in zelfzucht, terwijl de wortels van vrede zich bevinden op het niveau 
van die Wijsheid die tevens Liefde is, waarnaar we zelden bewust kunnen door-
dringen. Zij liggen in het centrum van alle dingen – dat het hart van ons wezen 
uitmaakt. Als we zouden kunnen doordringen tot in de kern van de dingen, zou-
den we vrede ervaren, omdat we de belichaming van vrede zijn. 

Ik citeer uit The Life of Buddha (L. Adams Beck, blz. 242): 

Eens wendden twee monniken, die van ver waren gekomen, zich tot de Boeddha, en volgens zijn 
manier van doen zei hij terwijl hij hen verwelkomde:  

“Hoe gaat het met jullie, monniken? Kunnen jullie je staande houden? Hebben jullie de regentijd in 
vrede en eendracht doorgebracht en hebben jullie enig gemis aan steun ervaren?” 

En zij antwoordden: “Het gaat met ons niet goed, Gezegende, want er bestaat tussen ons grote on-
enigheid en ons hart is vervuld van bitterheid en kent geen vrede.” 

En zij legden hem met wederzijdse haat hun zaak voor en hij zei (terwijl hij hen citeerde): 

“Hij beledigde me! Hij sloeg me!” Hoe kan haat verdwijnen in hen die dergelijke gedachten koeste-
ren? Het leed gedijt in jezelf. Je lijdt door jezelf. De zwanen gaan over het pad dat leidt naar de 
zon, zij gaan door de lucht door middel van hun wonderbaarlijk vermogen. Het ligt in het ver-
mogen van de mens zich te verlossen van het lijden. 

“Er is niets dat zo doet ontbranden als begeerte; er is niets dat zo hopeloos is als haat.” 

“Laat een mens boosheid loslaten, laat hem trots verzaken.” 

“Laat hem boosheid door liefde te boven komen en laat de waarheid de leugenaar overwinnen. 
Want haat wordt nooit beëindigd door haat, maar alleen door liefde. Dit is een oude levensregel.” 

Een oude levensregel. 

Nadat de Heer zo had gesproken met een hart vervuld van geluk, werd dit een nieuw gebod en 
wijsheid. 

Aldus groetten de twee monniken elkaar in liefde voor het gezicht van de Volmaakte en hand in 
hand verlieten zij hem. 

Het is inderdaad een ‘oude levensregel’ dat ‘haat nooit bee indigd wordt door haat, maar alleen door 
liefde’. Iedereen zou hetzelfde tegen de monniken gezegd kunnen hebben, maar dan zou het geen ef-
fect hebben gehad. In feite moeten de monniken het zelf hebben geweten, zij het dan slechts in theo-
rie. Maar toen de Boeddha het zei, had het een schokkende, elektrificerende uitwerking, omdat het 
niet alleen maar theorie was, maar uit de praktijk was gebleken, omdat zijn woorden uit een vredevol 
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hart kwam, een hart dat de vicieuze cirkel, dat haat wordt voortgebracht door haat, had doorbroken. 
De vicieuze cirkel van vijandigheid kan slechts door vrede verbroken worden. 

Net zoals uit het volgende blijkt: toen een zeer gewelddadig man die bekend stond als een dief en een 
moordenaar, die zich door niets tegen liet houden, de plaats naderde waar de Boeddha met zijn mon-
niken zat, gingen de monniken er vandoor. Toen de gewelddadige man dichter bij hem kwam, viel de 
boosheid gewoon van hem af. De vrede en de harmonie die van de Boeddha uitgingen waren niet en-
kel theoriee n, maar op de praktijk gestoelde feiten. 

Vragen wij ons af waarom zoveel politici voortdurend over vrede praten, maar geen vrede tot stand 
brengen? (Het is natuurlijk beter over vrede te praten dan zich bezig te houden met oorlog) Krishna-
murti zegt (First and last Freedom, blz. 184): “Jij en ik kunnen over vrede praten, we kunnen besprekin-
gen hebben, rondom een tafel zitten en met elkaar discussiëren…[Maar] als we vrede willen hebben, 
moeten we vredelievend zijn; als we in vrede willen leven wil dit zeggen dat we geen vijandschap moe-
ten creëren.” 

Maar weten we wel wat innerlijke vrede inhoudt? Het brengt een omwenteling teweeg. Uiteindelijk 
houdt het in dat we ons bewust zijn van onze innerlijke eenheid met alles, niet alleen met onze vrien-
den en familieleden, met degenen die van ons houden en voor ons zorgen, maar ook met hen die 
vreemden voor ons zijn, zelfs vijandig tegenover ons staan. Het brengt met zich mee dat we handelen 
in overeenstemming met dat bewustzijn van Eenheid. 

In de Christelijke Bijbel wordt Jezus aangehaald als hij zegt ‘Gelukkig zijn de vredelievenden, want zij 
zullen de kinderen van God genoemd worden’. Als we aan God als het Ene Leven denken, dat het we-
zen van alle mensen, van alle levende wezens, van alle dingen uitmaakt, dan zijn we inderdaad de 
kinderen, de erfgenamen van het Ene Leven, mits we dat ene leven kunnen waarnemen in alles en 
dienovereenkomstig handelen, niet enkel in uiterlijk gedrag, maar ook in voelen, in denken en in 
spreken, terwijl we ons bewust zijn van die eenheid. 

Een oudere dame zei tegen haar dominee: ‘Zal ik na mijn dood weer mijn geliefden ontmoeten?’ Hij 
antwoordde: ‘Ja, lieve mevrouw, maar ook de anderen!’ We kunnen ons hart niet voor iemand of iets 
afsluiten. We kunnen ons voor invloeden van buiten afsluiten, als we niet sterk genoeg zijn om weer-
stand te bieden aan negatieve invloeden die tot slechte gewoonten leiden, waarvan we ons willen be-
vrijden, maar zelfs dan moeten we proberen anderen te begrijpen. 

Zowel vrede als harmonie impliceert een relatie, vrede tussen twee of meer personen, de harmonie 
tussen twee of meer muzieknoten. We denken aan een relatie wanneer er twee of meer personen 
zijn. Maar houdt innerlijke vrede ook een relatie in? Is vrede in onszelf niet makkelijker aan te voelen 
dan vrede buiten ons, vredelievendheid jegens anderen? Volstrekt niet! Innerlijke vrede komt mis-
schien zelden voor en kan moeilijker worden aangevoeld. Ondervinden we niet vaak innerlijk conflict 
en worstelingen? 

Paulus spreekt hierover: ‘De dingen die ik zou willen doen, doe ik niet 
en wat ik niet zou willen doen, doe ik.’ 

We zijn geen geï ntegreerde wezens. H.P. Blavatsky legt dit uit door te 
zeggen dat er drie levensstromen zijn die zich in elk van ons ontwik-
kelen: de spirituele, de verstandelijke (vermengd met en beï nvloed 
door onze verlangens) en de lichamelijke. Elke levensstroom volgt 
zijn eigen wetten. Zo zorgen onze verlangens, die onze gedachten af-
leiden, ervoor dat we geriefelijkheid, plezier of opwinding zoeken, 
zonder rekening te houden met het geluk van anderen. Het innerlijke 
spirituele zelf, dat zich bewust is van de eenheid van alles, spoort ons 

tegelijkertijd met de nog zwakke stem van het geweten aan om te zoeken naar het geluk van anderen 
en naar rechtvaardigheid voor iedereen. 

Op deze wijze verkeren we vaak in een innerlijk conflict en zijn we met onszelf in oorlog. Hoe kunnen 
we dan, zoals Boeddha, vrede en harmonie uitstralen? 

We kunnen, bij wijze van spreken, denken aan de eenheid van alle leven in een horizontale rechte 
lijn, als de Eenheid van alle wezens met elkaar, maar bestaat er ook niet een verticale Eenheid – Een-
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heid binnen onszelf, een verbinding tussen alle aspecten van onze aard? Dan hebben we een waarlijk 
geï ntegreerd mens. Zo’n mens verkeert in vrede met zichzelf en anderen. 

Vrede houdt harmonie in. Met betrekking tot harmonie en disharmonie zegt Annie Besant in haar 
boekwerkje The Theosophic Life (blz. 29-30): 

Soms is een wanklank in een muziekstuk nodig om de muziek te vervolmaken. Op zichzelf gezien 
klinkt het erg slecht, maar als onderdeel van de harmonie van een heel mooi muziekstuk verrijkt 
die muzieknoot, die zo onwelluidend was, het muziekstuk en geeft het op een schitterende wijze 
weer. 

De helft van het geheim van de schitterende muziekstukken van Beethoven ligt in de kracht waar-
mee hij wanklanken gebruikt. Hoe verschillend zou zijn muziek zonder hen zijn, hoe veel minder 
rijk, minder melodieus en minder imposant. En er zijn zulke duidelijke disharmonieën in het mense-
lijke leven.  

Volgens een oud verhaal uit het Oosten joeg iemand alle kraaien weg vanwege hun onwelluidende 
gekras, dat zich vermengde met het melodieuze gezang van de andere vogels. Doch de Schepper 
klaagde dat zijn orkest niet volledig was zonder de kraaien. Kunnen we daarom de kraaien, die een 
wanklank schijnen voort te brengen, aanvaarden als onderdeel van het orkest van het leven? 

Laten we ons het volgende gezegde herinneren: ‘Hij trok een cirkel en sloot me uit. Ik trok een grote-
re cirkel en nam hem op.’ Als iemand ons ergert, ons lastig valt, moeten we ook overdenken, dat dat-
gene wat ons vaak hindert in een andere persoon iets typerends van onszelf is, dat we verachten, 
maar niet in onszelf willen erkennen. Dus projecteren we onze gebreken op een ander. 

Vrede en harmonie kunnen op ons een passieve indruk maken. Er bestaat inderdaad een vrede en 
harmonie die passief is. Het is de toestand van tamas, een hoedanigheid van traagheid, die optreedt 
vo o r de ontwikkeling van rajas, of hartstocht, die wegen en middelen zoekt om zijn verlangen te be-
vredigen. Maar er bestaat een vrede die niet tamasisch of onverschillig is, maar satvisch of harmoni-
eus, die van de wijze mens die uitgestegen is boven de onverschillige, tamasische toestand en ook bo-
ven de op zichzelf gerichte, rajasische toestand. 

Bijgevolg is de vrede die gekenmerkt wordt door sattva niet onverschillig, maar dynamisch. In feite 
lijkt zij op een dynamo, die een groot vermogen en een grote energie voortbrengt, maar die zo snel 
beweegt dat zij onbeweeglijk lijkt. Dit is de vrede die elk begrip te boven gaat. Zij is harmonieus, om-
dat zij niets afwijst, maar alles verwelkomt, alles in zich opneemt, alles transformeert, zoals de Boed-
dha de haat van de twee monniken transformeerde in liefde en vriendschap. Zij is in werkelijkheid 
liefde, wijsheid en vreugde. 

Hoe kunnen we een dergelijke vrede in onszelf benaderen? Sri Ram had hierover net als Krishna-
murti veel te zeggen dat relevant is: ‘Om dichterbij een toestand van vrede of innerlijke zuiverheid te 
komen, is het niet genoeg om één  of andere gedicht over vrede op te zeggen: men moet zijn aard ont-
doen van de wortels die de oorzaak zijn van de agitaties en vrees’. Betekent dit een grote inspanning? 
Nee!’ Een toestand van vrede in zichzelf kan niet door inspanning bereikt worden. Zij moet door zichzelf 
tot stand komen en zal verschijnen wanneer men elke oorzaak van conflict in zijn eigen denkvermogen 
en hart geëlimineerd heeft.’ (Thoughts for Aspirants, Second Series). 

Om zulke oorzaken uit te schakelen, moeten we ons er eerst van bewust zijn. 
Dus zijn in de eerste plaats zelfobservatie en zelfbewustzijn noodzakelijk ten-
einde in alle eerlijkheid de oorzaken van conflict in onszelf te ontmaskeren. 
Als we dergelijke oorzaken van conflict zien zoals ze zijn, namelijk eindeloos 
ongeluk voortbrengend voor ons en voor anderen, zullen zij als dode bla-
deren in de herfst afvallen. Zoals Krishnamurti zegt: als we ons realiseren dat 
iets wat we eten buikpijn teweegbrengt, eten we het niet langer. 

Sri Ram spreekt over het vermogen om in onszelf een vrede tot uitdrukking te 
brengen, die ‘een veelheid van niet uitgedrukte harmoniee n’ omvat. Als we 
met onszelf in vrede zijn, zullen we in vrede met anderen zijn. 

Uit: The Theosophist, oktober 2003 
Vertaling: Ton van Beek - Theosofia  april 2006 
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In verschillende geschriften over meditatie worden vier staten van be-
wustzijn genoemd: de wakende, de dromende, de droomloze slaap en de 
Turiya-staat.  

Voor de gemiddelde beoefenaar van meditatie zijn de eerste twee, namelijk 
de normale staat van gewaar zijn als we wakker zijn en de droomstaat, niet 
moeilijk te begrijpen, want het zijn normale ervaringen. Maar velen vinden 
het onmogelijk om de droomloze slaap te begrijpen, omdat het lijkt op een 
totaal onbewust zijn en zij kunnen slechts proberen zich voor te stellen wat 

Turiya of de vierde staat zou kunnen zijn. Toch zullen veel beoefenaars van meditatie kunnen inzien 
dat er een transcendente staat moet zijn als de werkzaamheid van het lagere denken stil wordt en 
het bewustzijn pure subjectiviteit wordt, terwijl het vastgehouden wordt, wat wil zeggen dat er geen 
beelden zijn voor het bewustzijn om waar te nemen.  

Het kan daarom van belang zijn voor de zoekende student die streeft naar het serieus beoefenen van 
meditatie om te weten wat H.P. Blavatsky gezegd heeft over de Turiya-staat.  

Deze informatie staat in de ES Instruction no 5, Collected Writings, vol XII, pp.710-11.  

Eerst zien we een diagram dat stralen laat zien die voortkomen uit het samen-
gaan van Parabrahman en Mulaprakrti. Parabrahman is het dynamische as-
pect van het universum. Mulaprakrti is de abstracte wortel van materie vo o r 
de manifestatie; daarna wordt het Prakrti.  

Het diagram laat zien dat de eerste manifestatie van deze allerhoogste twee-
deling de wortel van het denken is, soms aangehaald als het Universele Denk-
vermogen of Mahat. Dit daalt in drie soorten van samengestelde stralen in, die 
aangegeven worden als Kumara’s, Persoonlijkheden en Eigenschappen, ook 
wel: Majavi Rupa’s (illusionaire voertuigen).  

Het diagram laat zien dat er voor elk van deze groepen zeven stralen zijn, 
maar er wordt bijgezegd dat het aantal stralen willekeurig is en zonder bete-
kenis.  

Dan volgt de schitterende lering die hieronder volledig wordt weergegeven:  

Wanneer de straal op deze manier naar voren schiet, kleedt die zichzelf in de hoogste graad 
van het Astrale licht en is dan klaar voor reïncarnatie; over deze staat wordt wel gesproken 
als de Chaya ofwel de schaduw van het Hogere Denken en dat is het ook. Dit zichzelf kleden 
in een lagere vorm van materie is noodzakelijk om te kunnen functioneren in een lichaam. 
Omdat de straal een uitstraling is van het Hogere Denken en van dezelfde samenstelling, 
kan het niet in die toestand indrukken maken of ontvangen op een ander gebied. Een aarts-
engel, die geen ervaring heeft, is zinloos op dit lagere gebied en zou geen indrukken kunnen 
ontvangen of doorgeven. Dan kleedt het Lagere Manas zich in deze essentie van het Astrale 
Licht en het Astrale omhulsel sluit het af van zijn oorsprong, op het Antahkarana na. Het 
Antahkarana is dat deel van het Lagere Manas dat één is met het Hogere, de essentie, dat 
wat zijn zuiverheid behoudt; daarop worden alle goede en nobele aspiraties afgedrukt en 
daarin liggen de opwaartse energieën van het Lagere Manas, de energieën en neigingen die 
de ervaringen in Devachan gaan worden. Het hele verloop van een incarnatie hangt er van 
af of deze pure essentie, het Antahkarana, het Kama Manas kan beheersen of niet. Dat is de 
enige redding. Verbreek dit en je wordt een dier.  

Maar hoewel de innerlijke essentie van het hogere Ego onbevlekt is, kan het deel waarvan 
we kunnen spreken als het uiterlijke omhulsel, het deel van de straal dat de Astrale Materie 
aanneemt, wel vervuild worden. Dit deel vormt de omlaag gerichte energieën van het Lage-
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re Manas, en die gaan in de richting van Kama; dat kan zich, gedurende een leven, zo kris-
talliseren en één worden met Kama, dat het opgenomen blijft in de materie.  

Zo blijkt het Lagere Manas, over het geheel gezien, in ieder aards leven, dat wat het zichzelf 
maakt. Het kan verschillend functioneren in diverse situaties, alhoewel het steeds omgeven is 
door dezelfde condities, want het heeft verstand en zelfbewuste kennis van juist en fout en 
van goed en kwaad. Het is in feite begiftigd met al de eigenschappen van de goddelijke ziel, 
en een van die eigenschappen is de Wil. De straal is het Hogere Manas. Het deel van de essen-
tie is die essentie, maar als het als het ware buiten zichzelf treedt kan het verontreinigd en 
bezoedeld worden, zoals we al aangaven. Het kan zichzelf uitstralen, en zijn essentie doorge-
ven in verschillende voertuigen zoals in het Mayavi-Rupa en in het Kama-Rupa, en zelfs in 
elementalen, die het kan bezielen zoals de Rozekruisers leerden. Deze eenheid van essentie 
met de goddelijke oorsprong maakt opname in die bron mogelijk, zowel tijdens het aardse 
leven als tijdens de periode in Devachan.  

Er komt een moment in de diepste meditatie, als het Lagere Manas te-
ruggetrokken wordt in het hogere drietal, dat het een viertal wordt, de 
Tetraktys van Pythagoras, het hoogste en meest onschendbare van alle 
symbolen. Dit naar boven terugtrekken van het Lagere Manas laat dat 
wat het viertal was achter als een lager drietal: het is nu omgedraaid. 
Het hogere drietal wordt nu gereflecteerd in het Lagere Manas. Het 
Hogere Manas kan zichzelf niet reflecteren, maar als het groene, 
waarmee het Lagere Manas wordt aangegeven, naar boven schuift 
wordt het een spiegel voor het Hogere; en het is dan niet meer groen 
omdat het los is van zijn verbindingen. De Psyche, nu gescheiden van 
Kama, verenigt zichzelf met het Hogere Drietal en wordt spiritueel; 
het drietal wordt gereflecteerd in de vier en de Tetraktys is gevormd. Zolang men nog niet 
dood is moet er iets zijn waarin het Hogere Drietal gereflecteerd kan worden; want er moet 
iets zijn dat de ervaringen die op de hogere gebieden zijn doorgemaakt kan doorgeven naar 
het waakbewustzijn Het Lagere Manas is een tablet of lei, dat de indrukken vasthoudt die er 
op gemaakt worden tijdens een trance; en het doet zo dienst als een bode tussen het Hogere 
Manas en het dagelijkse bewustzijn. Deze terugtrekking van het Lagere Manas uit het lagere 
viertal, en het vormen van de Tetraktys, is de Turiya-staat van bewustzijn; men gaat in op 
het vierde pad en dit wordt beschreven in een noot in De Stem van de Stilte als een staat van 
hoog spiritueel bewustzijn, voorbij de droomloze staat (CW XII 710-11). 

 

De kleur groen waaraan gerefereerd wordt is de kleur van het lagere 
denkvermogen zoals het aangegeven wordt op de gekleurde plaat te-
genover p.580 van Instruction III en in Diagram V tegenover p.569 (CW 
XII),(zie ook Deel III Geheime Leer, uitgave UTVN tegenover p.708). Dit 
helpt ons om iets te begrijpen van het grondbeginsel achter diepe medi-
tatie als de Turiya-staat bereikt wordt. 

 

Uit: The Theosophist, augustus 2004  

Vertaling: F.v.I. - Theosofia 12/2005 
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HERDENKING H.P.B. 8 MEI  

J. M. Selleger Elout 

0 gij, ten dode hebt gij wel geleden, toen Zij, de Machtigen, die onder mensen naam-
loos heten, u met de sluier van hun Wijsheid kleedden, doch door die sluier heen ver-
mocht gij ook de grootheid van Hun geest te meten. 

0 gij, gewillig dienaar van de Krachten, die door uw hand 't weerstrevend, traag ver-
stand der mensen tot een ruimer inzicht brachten. Gij, die met nooit versagend 
hoofd en hart Hun woord wist te verspreiden om ons, die blind zijn en verstard, tot 
zieners in te wijden, hoe zullen wij, die amper nog verstaan de grootheid van het 
werk door u gedaan, u danken? Wenst gij van onze lippen wel de lof, die echo wordt 
van ijdele klanken? 

Gij wenst, voor wat ge in blijdschap hebt ontvangen en wat ge ons met smart en of-
fers hebt verkond, geen dank of eerbetoon uit stamelende mond. 

Gij wilt de DAAD, uit diep begrip ontsproten, de daad van 't wijze denken, die ont-
staat door 't stadig luistren naar het magisch Woord, waardoor de Lichtpoort wordt 
ontsloten. 

Gij wilt van ons de LIEFDE uit dit wijs besef geboren, dat alles Eén is, allen samenho-
ren. Geen Liefde van het zwoele sentiment, maar 't warm en alomvattend Licht, dat 
iedere stonde in 't hernieuwde gloren, het heilig Vuur als oorsprong van zijn gloed 
erkent. 

Gij wenst ons tot uw deelgenoten in het machtig plan van God; gij gaaft ons inzicht 
in de taak dier Groten, waaraan verbonden is ons lot en voor het werk, waaraan uw 
leven is verpand, vraagt gij ook zonder perk óns hoofd, óns hart en ónze hand. 

0 gij! Gij vraagt geen dank, geen eerbetoon! Doch dat onwankelbaar, de mensheid 
eens met vaste schreden, het oor onwankelbaar gericht op het door He, gebrachte 
Lied, het pad van WAARHEID en van LIEFDE zal betreden, dit zij de dank, dit zij uw 
loon! 

Uit Theosofia mei-juni 1951 

mailto:info@ts-belgium.be


Theosofische Orde van Dienst 

Mei 2022 

Meditaties 

 

Graag nodigen we iedereen uit om ook tijdens deze maand mei 2022 deel te nemen aan de medita-

ties, georganiseerd door de Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service. 

 

Meditatie voor de Vrede - Méditation pour la Paix  

Deze geleide meditaties, waaraan iedereen kan deelnemen, gaan geheel virtueel door op  

le dimanche 22 mai 2022 à 19.30u.  

Méditation pour la Paix - Burundi 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  

 

maandag 30 mei 2022 om 19.30u.  

Meditatie voor de Vrede 

In samenwerking met leden Tak Vrede - Gent 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82701895736  

 

Genezingsmeditatie - Méditation de Guérison 

Deze meditaties zijn enkel toegankelijk voor leden van de Theosofische Vereniging. Ze gaan door op 

donderdag 19 mei 2022 om 21u.: Genezingsmeditatie 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85843613446 

 

le lundi 23 mai 2022 à 19h.: Me ditation de Gue rison 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81664845196 

  

 

 

 

10 

  

 

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede ... innerlijke vrede. 

 
Dalai Lama (14e)  

 

https://us02web.zoom.us/j/81852416549
https://us02web.zoom.us/j/82701895736
https://us02web.zoom.us/j/85843613446
https://us02web.zoom.us/j/81664845196

