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SPOROÈILO PREDSEDNICE
RADHE BURNIER

Pri ustvarjanju umetniškega dela je, tako kot v �ivljenju, pomembna vsaka
malenkost, ki mora postati popolna.
Èe naj bo celota lepa, so v �ivljenju pomembne tako majhne kot velike stvari.
Ne moremo reèi: »Te in te stvari niso pomembne. Bom raje kaj drugega dobro
opravil.«
V �ivljenju ni nièesar, kar ne bi bilo pomembno, in nièesar, kar nam ne bi bilo
sposobno dajati radosti.
Vsako dejanje, ki te�i k popolnosti, osvobodi èisto �ivljenje, in zato je to
osvoboditev, èetudi še tako neznatna.
Popotovanje v tej smeri je to, kar je pomembno, tako da se to delo lahko priène
celo sedaj.



131. K O N V E N C I J A 2006

26.dec. – 31.dec.

Tema:

Budno oko za èloveško popolnost

PREDSEDNIŠKI NAGOVOR

Adyar, 26. decembra 2006

Z velikim veseljem vam vsem izrekam dobrodošlico na 131.
mednarodnem zboru in vam �elim radosti in spodbude v našem, spet bujno
ozelenelem glavnem stanu v Adyarju. Prosimo za blagoslov naše starejše
Brate, katerih soèutno vodenje in skrb nenehno po�ivljata naše Društvo.
Prosim, vstanite:

Naj Oni, ki so utelešenje nesmrtne Ljubezni, s svojo pomoèjo in
vodenjem blagoslovijo to Društvo, ustanovljeno zato, da postane
prevodnik za njihovo delo. Naj ga Oni navdihujejo s svojo Modrostjo,
uèvrstijo s svojo Moèjo in po�ivljajo s svojim delovanjem.

Prosim podpredsednika, ki posveèa posebno skrb poèastitvi spomina na
bli�ajoèo se stoletnico, da zaène svoj nagovor.

* * * * *

Nagovor podpredsednika Johna Algea:

Bratje in sestre, to sreèanje, ki ga imamo na pragu leta, v katerem se bomo
spominjali 100. obletnice smrti našega ustanovnega predsednika Henryja
Steela Olcotta, je zato še posebej pomembno. Polkovnik Olcott je bil predan
Mojstrom, ki so bili glavni navdih za ustanovitev našega Društva. Zato je
tradicionalna invokacija k njim, ki jo je pravkar izrekla predsednica, ob tej
prilo�nosti še posebej primerna.

Preteklost Teozofskega društva predstavlja zlasti polkovnik Olcott,
prihodnost Teozofskega društva pa je utelešena predvsem v vsem delu naše
predsednice, gospe Radhe Burnier. Preteklost in prihodnost Društva sta
povezani z neunièljivimi vezmi naše zavezanosti ciljem Mojstrov
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Modrosti. Te velike duše ne narekujejo Društvu, kakor sploh nikomur, kaj
natanèno naj naredi in kako. Toda pred nas so postavili ideale: (1) enost
vsega �ivljenja, (2) z zakoni urejen razvoj vesolja in (3) odgovornost
vsakogar med nami, da po svojih najboljših moèeh sodeluje v evolucijskem
napredovanju. Ti ideali so izra�eni v treh Temeljnih predpostavkah Tajnega
nauka. Èe izpolnimo svoj dele� in te ideale �ivimo, èe POSKUŠAMO (se
trudimo), smo lahko preprièani, da bodo tudi Mojstri izpolnili svojega in
nam pomagali.

Danes je svet razklan - zaradi nesoglasja in nasilja, nevednosti in
sovraštva, negotovosti in strahu. Vendar nas teozofija uèi, da v srcu vseh
stvari lahko najdemo harmonijo in mir, modrost in ljubezen, zaupanje in
upanje. Spomnimo se osamljenega Ard�une, kako ves skrušen in obupan
�di na tleh svojega bojnega voza na polju Kurukšetra pred zaèetkom velike
vojne. V nekem smislu je vsakdo med nami Ard�una, svet, v katerem
�ivimo, je Kurukšetra in naš èas je èas Mahabharate.

Princ Ard�una je bil obupan, ker je izgubil vpogled v naravo �ivljenja. Za
pravo dejanje, predano zaupanje in znanje o Resnici mu je oèi odprl Gospod
Krišna. Na strašnem bojnem polju Kurukšetre se je Ard�una od Krišne
nauèil tri stvari. Najprej, da je svet prostor, ki ga je mogoèe jasno razumeti,
poln reda in sistema, èetudi tega ne moremo videti. Vse stvari v �ivljenju so
usklajene: svet je smiseln. Drugo, kar se je nauèil, je, da obstaja ljubeèa
bo�ja previdnost, ki nadzoruje vse dogajanje na tem svetu. Mi, èloveška
bitja, lahko delamo hude napake, lahko grešimo in se motimo v vsem, èesar
se dotaknemo; toda obstaja kozmièni Krišna, iz katerega izhaja vesolje in se
vanj vraèa, ko je èas izpolnjen. Tako je tudi kozmièni Kristus v 15. stoletju
povedal Julijani iz Norwicha v Angliji: »Vse bo dobro.« Anglo-ameriški
pesnik T. S. Eliot pa je te besede parafraziral v pesmi Malo vrtoglavo iz
Four Quarters:

In vse bo dobro in
vse obnašanje stvari bo dobro,

ko bodo jeziki plamena spleteni
v ognjeni kronski vozel

in bosta ogenj in vrtnica eno.

Toda najpomembnejše in pravzaprav prvo, kar se je Ard�una v Giti nauèil,
je, da lahko vsak od nas uteleša inteligenco vesolja in spozna ljubeèe
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nadzorstvo bo�je previdnosti v tem �ivljenju, èe delamo prav. Pravo dejanje
je delovanje, ki se ne dr�i nekega skupka zapovedi ali abstraktnih pravil,
temveè posluša predvsem èlovekovo lastno notranjo naravo, svojo
svadharmo. In prav to je Ard�una storil, prav zato je bil princ med mo�mi,
in tudi mi smo poklicani, da tako storimo.

Mi – vi in jaz, mi vsi – smo Ard�una. Tudi mi se moramo nauèiti delovati
ne glede na sadove dejanja. Se pravi, storiti moramo, kar je prav, ne pa tega,
za kar mislimo, da nam bo koristilo. Ne smemo delati zase, ampak za vse. H.
P. Blavatsky nam je povedala, da je teozofija altruizem, je delo za vse, ne za
naše loèene osebnosti. Povedala nam je tudi, da èlanstvo v Teozofskem
društvu ni pripadnost nekemu nizu idej, temveè je predvsem naèin
�ivljenja. »Teozof je,« je dejala, »kdor teozofijo �ivi.« Kar verjamemo, je
manj pomembno od tistega, kar delamo. To sporoèilo je Krišna prinesel
Ard�uni, in prinaša nam ga tudi teozofija. To sporoèilo, ki je brezèasna
resnica teozofije, je še posebej primerno za današnji èas. Oboje, svetovni
dogodki in Olcottova obletnica, ki jo bomo poèastili, nas opozarja, da to
sporoèilo dojamemo.

Razmislimo o Olcottovem �ivljenju. Bil je praktièen èlovek, strokovnjak
za kmetijstvo. Svoji domovini je zvesto slu�il v vojni in miru. Kot pravnik
in dopisnik za newyorške èasopise je imel sila obetavno kariero. Ko pa je
spoznal gospo Blavatsky, je zaslišal klic z drugega sveta. In se je odzval.
Zavezal se je slu�bi Mojstrov. Slu�enje njim pa se opravlja s slu�enjem
svetu.

V New Yorku je dobil navdih, naj ustanovi Teozofsko društvo, ne da bi
prav vedel, kaj naj bi iz njega nastalo. Potem je odgovoril na klic, naj pride v
Indijo, ne da bi vedel, kaj naj prièakuje – vedel je le, da ga klièe njegova
svadharma, naj potuje po svetu v novo �ivljenje. Delal je za dr�avljanske
pravice prebivalcev Šrilanke in v ta namen potoval v Anglijo, da bi jih
uresnièil. Trudil se je za blaginjo socialno prikrajšanih v Indiji. Skrbel je za
otroke in jim priskrbel šole, da so se lahko izobra�evali. Odkril je, da ima
zdravilne moèi in je zato pomagal mnogim ljudem, jih pozdravil.
Pospeševal je uèenje in študij starih indijskih rokopisov; v ta namen je v
Adyarju ustanovil knji�nico. Bil je gibalna sila pri o�ivljanju budizma,
podpirajoè razumevanje med vsemi vejami te religije. Z vsemi ljudmi je
delal pošteno in iskreno.

Polkovnik Olcott ni bil le soustanovitelj in prvi predsednik Teozofskega
društva, v mnogih pogledih je bil vzor teozofa. Ni bil popoln; bil je èlovek.
Toda sledil je navodilu Mojstrov: poskušal je. In ko je tako poskušal, je



postavil zgled vsem, ki prihajamo za njim. Ob koncu svojega �ivljenja je
zato morda tudi on slišal besede, ki jih je Kristus polo�il v usta gospodarju v
paraboli o talentih: »Dobro si opravil, moj dobri in zvesti slu�abnik …
vstopi zdaj v veselje svojega gospoda.«

Ko se zdaj, danes, ozremo okoli sebe po odru sveta, vidimo tragedijo
ogromnih razse�nosti. Sektaške razprtije, lakomnost korporacij, vladno
protizakonitost, diplomatsko nesposobnost, genocidno preganjanje, verski
fanatizem, rodovno nasilje, uradniški kriminal, duhovniško zlorabo – tak je
svet okoli nas. Kaj lahko storimo sprièo take vsesplošne in hude grešnosti
med narodi?

Kot nam je povedala gospa Blavatsky, se kot teozofi ne vmešavamo v
politiko. V takih stvareh kot posamezniki ubogamo svojo vest in se
odzivamo na tegobe sveta po naših najboljših sposobnostih, kot je to storil
polkovnik Olcott na Srilanki, Indiji in drugod in kot je to storila gospa
Besant v Angliji in Indiji. Kjer obstajata boleèina in �alost, moramo kot
ljudje za olajšanje in ubla�itev trpljenja storiti najveè, kar je v naši moèi.
Priskrbeti moramo nujno pomoè za zmanjšanje bolezenskih simptomov, h
katerim se èloveštvo nagiba.

Toda kot teozofi imamo drugaèno odgovornost. Kot teozofi se ne
omejujemo s tria�nim delom za najnujnejše stiske. Namesto tega imamo
pred oèmi diagnozo Velikega zdravnika in skušamo uporabiti njegov recept
za bolezni sveta. Vzrok tegob na svetu je nevednost. To je preprièanje, da
smo vi in jaz med seboj loèeni. Preprièanje, da lahko storim nekaj v svojo
korist, ne da bi upošteval, kakšne posledice bo to imelo za vas. Zdravilo za
tegobe sveta je spoznanje bistvene enosti vsega �ivljenja in takšen naèin
�ivljenja, ki je usklajen s tem spoznanjem.

Recept za uspešno zdravljenje je prav tisti recept, ki ga je Krišna dal
Ard�uni. To je: delati z zaupanjem v modrost kozmiènega sistema in
ljubezni, ki premika sonce in še vse ostale zvezde (kakor pravi Dante v
svojem Paradiso/Raju). Tako dejanje mora biti brez osebne �elje,
motivirano edinole z našo skrbnostjo za blagor vseh bitij. Pravzaprav se
moramo zaobljubiti kakor bodhisatve. Zaobljuba bodhisatve naj bi
pomenila, da ne bo šel sam v Nirvano, dokler tega ne bodo mogla skupaj z
njim storiti tudi vsa druga bitja. Dejansko pa gre za spoznanje, da je vse
�ivljenje eno. In ker je vse �ivljenje eno, se nikomur ne more zgoditi niè, kar
ne prizadene nas vseh. Naša skrb drug za drugega je isto kot naša skrb za nas
same.
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Taka skrbnost se izra�a na dva naèina: prviè, da se kolikor zmoremo
izogibamo povzroèanju vsega hudega kateremu koli bitju; in drugiè, da se
po svojih najboljših zmo�nostih trudimo pospeševati svoboden razvoj vseh
drugih bitij k popolnosti. Èe bomo tako delali, potem bomo nazadnje, ko
bomo slišali vprašanje Gospoda Krišne, ki ga postavlja vsem, ki gredo po
Poti, lahko odgovorili z Ard�uno: »Unièena je moja utvara, s tvojo milostjo
sem našel znanje, o Nespremenljivi. Zdaj sem trden, moji dvomi so
razpršeni, storil bom po tvojih besedah.«

To ni tisto, kar kršèanski teologi imenujejo »nasvet za popolnost« in
mislijo na tako zelo te�avno dejanje, da ga lahko opravijo le tisti z izjemno
svetostjo. Paè pa gre za preprosto dejanje navadnega èloveštva. Seveda,
nismo pa še popolnoma èloveški, smo šele na poti k popolnemu èloveštvu.
Za zdaj je najveè, kar lahko storimo, da delamo z budnim oèesom za
èloveško popolnost. Za tako dejanje je potreben zgled. Obstajajo veliki
zgledi, kot so Buda, Kristus, Krišna. Toda tudi Ard�una in polkovnik Olcott
sta zgled za tako dejanje. Bila sta nepopolni bitji, vendar sta poskušala. In s
tem, ko sta poskušala, sta nam pokazala, kaj je mogoèe doseèi.

Zato imejmo zdaj, med potekom tega zbora, budno oko za èloveško
popolnost. In zato je prav, da se spominjamo �ivljenja in dose�kov našega
ustanovnega predsednika Henryja Steela Olcotta. Naj bo njegovo �ivljenje
vsakemu med nami kakor svetilnik v temnem svetu. Sledimo njegovemu
zgledu in zgledu princa Ard�une, tako da bo vsakdo sledil svoji svadharmi,
ko bomo slu�ili drug drugemu in vsem �ivim bitjem.

(Prevod: I.P. Kristan)
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Teozofska ideja dobrotljivosti pomeni

osebni trud za druge,

osebno usmiljenje in prijaznost,

osebni interes za dobrobit trpeèih,

osebno soèutje,

premišljeno pomoè v njihovih te�avah in potrebah.

H.P.Blavatsky



JAZ SEM POT, RESNICA IN �IVLJENJE

Trân-Thi-Kim-Diéu

Istovetnost èloveške popolnosti z Bo�anskim

Ob pregledu zgodovine èloveštva je mogoèe reèi, da gre pravzaprav za
politièna osvajanja in vojne. Toda èe tako menimo, to pomeni, da naše oko
vidi le površje stvari. Drugaèen pogled na našo zgodovino nam lahko da
slutiti, da je èloveštvo izjemen fenomen, saj se mno�ica bitij, imenovanih
‘ljudje’, kolektivno razvija k popolnosti. Ker je popolnost znaèilnost
Bo�anskega, lahko sklepamo, da se èloveštvo kot celota razvija k
Bo�anskosti.

Še veè, ta potencialnost – ki je zmo�nost izpopolnjevanja – izhaja iz
Bo�anskega. V sebi imamo vrojeno zmo�nost izpopolnitve, saj se
Bo�ansko manifestira v svetu. Bo�ansko naredi, da se svet razvija, svet torej
pomeni manifestacijo Bo�anskega. Tak naèin gledanja na stvari nam
odkrije dejstvo, da je ves svet ali vsa manifestacija pravzaprav le videz
Bo�anskega – ali maja. Potemtakem maje ni mogoèe veè poenostavljeno
razlo�iti kot ‘iluzijo’ (utvaro). Lahko jo razumemo kot zunanji videz
Bo�anskega, ki je popolnoma odvisen od Bo�anskega samega. Resnièno,
maja je poslednja iluzija, ki jo je treba preseèi.

Vso zgodovino èloveštva – èe jo gledamo z notranje strani in skozi proces
– lahko zatorej enaèimo z duhovnim raziskovanjem in s prizadevanjem za
duhovni napredek, da bi dosegli tisto raven resniènosti, kjer je treba
premagati zadnjo iluzijo. Ves proces zahteva ‘budno oko za èloveško
popolnost’, višek pa je konèna istovetnost èloveške popolnosti z
Bo�anskim. Vse dogajanje se zastavlja kot iskanje zavesti, da bi našla boljši
naèin, kako bi se lahko izra�ala – z modeliranjem oblik, z bolj pretanjeno
obèutljivostjo in s krepitvijo zavedanja (èujeènosti), tako da bi se ‘poslednji
korak’ lahko uresnièil.

Èloveštvo v tem smislu preneha biti zgolj bodisi fenomen ali kolektivna
entiteta, temveè prej predstavlja temeljni korak evolucije. Kot táko deluje
kot bistveni vezni èlen med Bo�anskim in svetom, med Duhom in materijo.
To omogoèa Duhu, da se polno izra�a (manifestira) v materiji, medtem ko jo
izpopolnjuje z dodajanjem sijoèe kvalitete duhovne luèi. To povezovalno
dejanje se opravi z individualnim dejanjem, ima pa kolektivne rezultate.
Kolektivna evolucija èloveške zavesti je rezultat prizadevanja vsakega
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posameznika, da gre iz ‘blata zemeljskega’po svoji lastni poti k Resnici – k
poslednjemu stanju tega, KAR JE, in k �ivljenju – �ivljenju veènemu, ki
po�ivlja vse stvari, �ivljenju skritemu, toda utripajoèemu v vsakem atomu.

�ivljenje veèno, utripajoèe v vsakem atomu

Na Zemlji mora vsakdo �iveti svoje �ivljenje. Vsako individualno
�ivljenje, prepleteno z razliènimi dogodki, je videti drugaèno od vseh
drugih. Vendar pa so si vsa �ivljenja po svojem poteku podobna. Dokler
èlovekova duša še ni dovolj zrela, je njegov naèin �ivljenja ‘beg’, be�i pred
tem, da bi videl razlièna stanja zavesti, stvari si izmišlja in predstavlja z veè
ali manj domišljije. Ta proces gre pripisati dvema glavnima sposobnostma
uma: projekciji iluzij in zatemnitvi dejstev. Ti dve lastnosti sta vzrok za vse
neresniène percepcije v umu. Odgovorni sta za to, da na fizièni ravni lahko
zamenjamo vrv za kaèo, prav tako pa sta odgovorni za zmotno razumevanje
pojmov na subtilnejših ravneh. In tako posledièno peljeta v praznoverje.

Ko pa duša �e dovolj dozori, se �ivljenje zelo spremeni. Vsakdanji
dogodki izgubijo svojo pomembnost, pogostokrat preveè poudarjeno
zaradi pretiranih èustev in pravkar omenjenih lastnosti uma. Zrela duša se
sooèa z vsemi dogodki glede na njihov dejanski pomen, glede na njihovo
vlogo in posledice, in sicer s potrebno pozornostjo, toda niè veè, kot je
potrebno. Zato je mogoèe prihraniti energijo in jo uporabiti za
pomembnejše naloge. Med temi nalogami je morda bistveno predvsem
motrenje �ivljenja v njegovem celovitem procesu. Sri Ram je to nazorno
opisal:
‘Proces �ivljenje, ki je ekspanziven in neustavljiv, ne bo nikomur dovolil, da
se izolira od njegovega toka. Nihèe ne more uiti pred svojim lastnim
notranjim procesom, ki je del celovitosti �ivljenja ali evolucije.’

Na svojih globljih ravneh omogoèa �ivljenje opazovanje in vrednotenje
najbolj subtilnih stvari. Razkriva tudi njihove skrivnosti; èlovek ne vidi le
velièastnih stvari, ampak tudi njihovo ‘dušo’ – to je ‘velièastje
velièastnega’. Zakon podobnosti pravi, da lepota odmeva lepoto; zatorej
lahko velièastje velièastnega ‘izkusi’ le velièastje èloveške duše. Potem je
�ivljenje v svojem ‘ekspanzivnem in neustavljivem’ procesu nepretrgano
razodevanje. Z eno besedo, to je evolucija sama. To je tudi zavest v
najširšem smislu besede.

Res, �ivljenje in zavest sta oèitno vedno povezana. Sta dve razlièni
funkciji ene celote. Ali kot je zapisal Pierre Teilhard de Chardin: ‘Zavest je
substanca in srce �ivljenja v procesu evolucije.’ Njegov pogled tukaj je
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podoben starodavnemu hindujskemu nauku o sakti. Po tem nauku je
‘Manifestirano’ kozmièni oder evolucije, evolucija pa je le dviganje k višji
Biti in Zavesti, k Bo�anskemu.

Na globlji in bolj skriti ravni se morda �ivljenje (ali zavest) prav niè ne
razlikuje od vesoljne, vsepre�emajoèe energije, ki o�ivlja vse stvari od
atomov do zvezd, od kamnin in èrvov do ljudi in angelov. Vsa kraljestva
prejemajo to energijo, da rastejo in se razvijajo. Shiva-sakti – bo�anska moè
ustvarjanja – omogoèa vsem stvarem, da obstajajo, �ivijo in se razvijajo
znotraj matrice – tkanine vesolja. To je ‘skrito �ivljenje, ki utripa v vsakem
atomu’, kot pravi naša molitev.

Vendar pa je �ivljenje lahko še veè …
Ko Luè na Pot opozarja: ‘Ne �ivi niti v sedanjosti niti v prihodnosti, ampak
v veènosti’, je z �ivljenjem mišljena zavest brezèasnega. Ne more obstajati
neka druga entiteta, ki bi se zavedala veènega. �ivljenje je Eno-�ivljenje,
imenovano tudi Enost ali pa Bo�ansko izza oziroma pre�emajoèe
manifestirano od znotraj.
�ivljenje je torej zavest kot substanca, evolucija kot proces, energija,
vgrajena v procesu za svoj lastni namen, in je veèno brezèasno.
Stanje te celote kot zavesti, evolucije, energije in brezèasja se lahko izenaèi
z Resnico ali s KAR JE.

Resnica – KAR JE – je ‘de�ela brez poti’

Kakor mnogo pojmov tako je tudi ‘resnica’ na razliènih nivojih razlièno
definirana. Ob nekaterih prilo�nostih v preteklosti smo skušali raziskati dve
vrsti resnice: relativno resnico (samvritisatya) in absolutno resnico
(paramarthasatya). Relativna resnica je pomešana z napaènimi pojmi,
absolutna pa je zavest svojega obstajanja v resniènosti.

Vsakdo med nami je resnico spoznal do neke mere, zato so vse naše
resnice relativne, kar pomeni, da še vedno �ivimo v iluziji ali utvari.
Najveèja utvara je utvara o loèenosti (sakkaya-ditthi). Razlika v razvoju je
pravzaprav razlika v spoznanju resnice; in duhovni napredek se razlikuje
glede na naše prizadevanje, da bi to spoznali. Na današnji stopnji evolucije
èloveštvo še ni spoznalo absolutne resnice. Stanja ‘KAR JE’ še ne more
dojeti kot celoten dinamièen proces evolucije, kakor vgrajeno energijo in
kakor brezèasno. Vendar pa je ena od znaèilnosti duhovne duše gon po
iskanju, raziskovanju, tako da vedno bolj odriva meje neznanega ali
misterioznega. Èe velja, da ‘traja veè kot leto dni, da jaku zraste rep’, traja
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veè kot nekaj desetletij ali celo stoletij ali tisoèletij, da èloveška duša spozna
svojo bo�anskost.

Da bi spoznali naravo bo�anskosti, mora èloveštvo najprej spoznati
resnico, ki jo Upanišade imenujejo ‘resnica vseh resnic’ – to pa je bratstvo.
Mahatme so jo oznaèili z besedami, da to ‘ni prazna fraza’. Do spoznanja
morajo priti posamezniki, kot je bilo �e reèeno, rezultati individualnih
dejanj pa pomagajo vsemu èloveškemu rodu. To je poudaril tudi Sri Ram:
Naša dharma je, da izra�amo Resnico, ki je pravzaprav resnica o Enosti, in
sicer tako, kot to zmoremo in kot bo v pomoè tistim, s katerimi delimo svojo
usodo, da torej nekoliko jasneje uvidimo pravi pomen stvari. To je bolj
odvisno od �ivljenja, kako je èisto in kako teèe, kakor od egocentriènih
poskusov, da bi napredovali in dosegli nekaj zase.

Zatorej iskanje resnice ni in ne more biti le stvar osebnega interesa, tudi èe
je ta interes namenjen najvišji doktrini na Zemlji. Na sedanji stopnji
evolucije bi naše iskanje moralo vsebovati pravo skrb za èloveštvo – ne
neko filozofsko zanimanje, znanstveno radovednost ali politièno in
socialno zavzemanje, temveè resnièno skrb v smislu resniènega èutenja do
naših bratov. Ta skrb – èe je prava – pa ne more ostati le teoretièno
poznavanje doktrine (nauka) ali površno, obèasno delovanje v dobro
doloèeni solidarnosti.

Ko je Jiddu Krishnamurti razpustil Red zvezde Vzhoda, je izgovoril znani
stavek: ‘Resnica je de�ela brez poti’ in s tem izzval mnoge iskalce. Nekateri
so zapustili Teozofsko društvo, da bi sledili Krishnamurtiju. Vendar nekaj
oèitno ni bilo prav dojeto: pomen besed ‘brez poti’. Ali ti besedi pomenita,
da ni nobene poti? Res, pomenita, da ni vnaprej pripravljene poti. Ali pa to
tudi pomeni, da si èlovek ne bi smel sam narediti poti? Vsekakor: edina pot
mora biti èlovekova lastna pot.

Tvoja lastna pot

Vsakdo mora hoditi po svoji lastni poti. Nihèe ne more iti po poti drugega.
Zaradi naše edinstvenosti pot drugega za nas ni prava pot. Vendar pa so
kljub razlikam vse poti utemeljene v univerzalnih principih in pogojih. Do
razlik prihaja zaradi stopnje resnosti, s katero gremo po poti. Ko vsa
iskalèeva dejanja pre�ema skrb za vse èloveštvo in postane ta zavzetost
njegov glavni motiv, je iskalec na poti, da postane bodhisatva – èlovek, ki
�ivi in deluje iz soèutja ter ima razvit budièni princip, ki mu ponekod
pravijo Kristus.
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Vse poti se zaènejo na etiènih temeljih. Vsa velika religijska uèenja
vkljuèujejo odrekanje zlu in odloèno pripravljenost izpolnjevati dobra dela.
Tako se Rad�a joga v hinduizmu zaène z jamo in nijamo, preden gre naprej
k asanam, pranajami in pratjahari; samjama krona ves postopek z
dharano, dhyano in samadhijem. Budizem predpisuje panèa-silo (pet
pravil) skupaj s paramitami. �iveti etièno je edini naèin, kako regenerirati
èloveški um in ga obvarovati pred trendom propadajoèih moralnih vrednot.

Ko hodimo po lastni poti in se uèimo razlikovati, nam to pomaga, da se
izognemo ponavljanju podobnih napak. Èe se vzdr�imo
samoidentifikacije, je to enako kot nenavezanost – najvarnejša pot, ki pelje
v svobodo. Za stalnost v razvoju je potrebna resnost. Èe ni predanosti
(opredeljenosti), je to velika ovira na duhovni poti. Tedaj so ljudje površni,
brez prave smeri, lahko vodljivi in mentalno zlorabljeni. Stalnost in pristno
zaupanje sta dve zašèiti na duhovnem potovanju.

Nenavezanost je obèutljiva zadeva. Premo�en mo� je vprašal Jezusa,
kako naj mu sledi, in Jezus – v njem je bil tedaj popolnoma uresnièen
princip buddhija ali Kristusa – je odgovoril: ‘Zapusti svoje imetje in pojdi
za menoj.’Bogati mo� pa se je raje odloèil za svoje imetje. Ob kako mnogih
prilo�nostih imamo raje nebistveno kot bistveno; in znova se moramo
zaèeti uèiti iste lekcije!

Stalnost v resnosti in prizadevanju je potrebna pri vseh dejavnostih, hoja
po poti pa je resna dejavnost. V Ob nogah Uèitelja se stalnost omenja kot
enotoèkovnost (usmerjenost v en cilj). Èe hoèe popotnik priti v doloèen
kraj, mora v to poèetje vlo�iti vso svojo energijo, imeti cilj vedno v mislih,
na kri�išèih se ne sme ustavljati ali pa zaviti s poti k prijetnejšim krajem.
Seveda pa resnost ne pomeni, da je izgubil ves humor, in prizadevanje ne
pomeni ambicije. Kajti na poti je radost tovariš, ki nam je v pomoè, še zlasti,
èe delamo kot ‘tisti, ki so ambiciozni’, pri tem pa moramo ‘zatreti ambicijo’.
Trud se vedno ceni, kakor pravi Jad�ur Veda:

Blagoslovljen bodi trud, blagoslovljen goreèi trud;
blagoslovljeno bodi skupno prizadevanje,
blagoslovljeno posameznikovo prizadevanje, blagoslovljen bodi pogum.

Vendar pa je pravi trud neutrudljiv, se pravi, da je prizadevanje brez
naprezanja ega. Truditi se moramo z lahkoto in svobodno, kakor je dejal Sri
Ram:

Èe je èlovek obseden s svojo dušo, kakor so nekateri verni ljudje, je to
zanikanje tiste svobode, ki je bistvena za blagostanje in sreèo. Karkoli se
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vas polasti ali vas obsede, ne more biti Resnica, ki vam bo dala svobodo, mir
in sreèo.

Kaj je tisto, kar èloveka nauèi ‘neutrudljivega truda’? Kaj ga motivira, da
gre naprej proti koncu ega?
Zaupanje (shradda) in ljubezen!

Zaupati pa ne pomeni, da kar vsako besedo sprejmemo kot nekaj
dognanega. Zaupanje brez razuma pelje v praznoverje in fanatizem.
Zaupanje je preprièanje, ki temelji na razmisleku in sklepanju. Ko pride
razmišljanje do kraja, ko se konèajo vsi argumenti in protiargumenti, ostane
zaupanje kot alternativa nihilizmu. To je prava osnova religioznosti. In to
poraja zaupanje v �ivljenje ter naklonjenost do vsega, kar obstaja –do vseh
�ivih in èuteèih bitij (in to je empatija - soèutje). Oèitno je, da sta zaupanje in
ljubezen tesno povezana: iz slepega zaupanja (ali slepe vere) ne more
vznikniti prava ljubezen.

Na doloèeni višji stopnji postane zaupanje moè za samopredajo
Bo�anskemu (Išvarapranidhana). V svojem aktivnem vidiku je to moè
odrešitve – z Ljubeznijo-soèutjem, ki ustreza najgloblji ravni vesoljne
zavesti, bistvu dobrega. To bistvo bo skozi dolge manvantare ostalo kot
zametek prihodnosti.

Vsak èlovek, ki gre po poti in odkrije ter spozna resnico, da je on sam ta
pot in da je sam predmet svojega iskanja, se sreèa z veèjo resnico: on, kot
ego, se razkroji. Tu je zdaj istovetnost iskalca z vesoljno zavestjo, z veènim
�ivljenjem. V tem trenutku lahko reèe, kakor je dejal Jezus, poistoveten z
zavestjo Kristusa: ‘Jaz sem pot, resnica in �ivljenje.’ Smer je pot, po kateri
individualno vsakdo gre. Ta postane splošna, ko je resnica spoznana.
Resnica o ‘KAR JE’ je, da je vse ena-zavest v procesu evolucije, v Veènem,
brezèasnem.

Na svoji poti brezmejne rasti dviga tak posameznik celotno èloveštvo k
Bo�anskemu. Lahko reèe, kakor je rekel Jezus Kristus: Nihèe ne pride k
Oèetu drugaèe kot po meni. Tak èlovek ste lahko vi ali jaz, kajti vsakdo, ki
se zaveda, da je povsod, znotraj in zunaj, ena sama zavest, ki se razvija k
najvišji Biti, lahko prejme opozorilo:

‘Vi ste sol zemlje. Èe pa sol izgubi svojo slanost, kako naj se jo spet naredi
slano?
Vi ste luè sveta. … Naj vaša luè sveti pred ljudmi …’ (Matejev ev.,
Bla�enosti 5:22) ¤

(Prevod: I. P. K., predavano na konvenciji 2006)
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Povzetki predavanj s konvencije:

Simpozij indijske sekcije:

KAKO TEOZOFIJA VODI DO POPOLNOSTI

Dr. Abha Srivastava (Varanasi)

Danes vodi ves svet slepo tekmo, da bi pridobil materialno obilje, toda to
zunanje pridobivanje ustvarja vakuum v naši notranjosti. Èeprav vsi �elimo
imeti mir, radost in ljubezen, pa je naša napaka v tem, da išèemo po
napaènih poteh. Prišel je èas, da se ustavimo in vprašamo: Kam gremo? Kaj
hoèemo doseèi? Kaj je naš konèni cilj?
Sredi teh svetovnih dogodkov pozabljamo, da smo iskre bo�anskega
�ivljenja, da je seme bo�anske popolnosti v nas. Èloveška bitja so narejena
iz materije in duha. Duh v nas je dobrota, individualizirana v èloveški
obliki. Naša individualna odgovornost je, da se razvijemo kot semensko
zrno, ki zraste v podobo svojih staršev.

Èlovek se rodi v svoje fizièno okolje, toda �elja po popolnosti ga �ene, da
se ponovno rodi v notranjem duhu. Šele potem lahko zaène popotovanje
proti popolnosti.
Da bi popolnost dosegli, moramo vztrajno in redno vaditi s koncentracijo in
entuziazmom. Èe pogledamo besedo PERFECT èrko za èrko, lahko z
lahkoto razumemo njen pomen. Popoln èlovek je tisti, ki ima Perseption of
Error and Realization For Eternal Concentrated Truth.« (zaznavo napak in
spoznanje veène zdru�ene resnice op.p.)

Na tej Zemlji smo z doloèenim namenom - za ponovno pridobitev naše
izgubljene bo�anske dedišèine kot bo�ji otroci.
Jasno pa moramo razumeti resnico, da nam nihèe razen nas ne more
pomagati. Potreben je postopen in stalen napor z naše strani, da se
odvrnemo od posvetnih navezanosti.

Konèno lahko reèem, da nas bog vse enako ljubi, kot ljubi mati vse svoje
otroke, prav tako kot sonèni �arki sijejo enako na diamant in na oglje.
Diamant odseva svetlobo, oglje pa je ne more. Naj se vsak od nas potrudi, da
iz sebe izkoplje diamant, ki ga ima skritega v sebi, tako da bomo lahko
sprejeli bo�jo svetlobo in okrasili naša �ivljenja z bo�anskim mirom,
ljubeznijo in radostjo.
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Povzetek predavanja Reda slu�enja:

POSLEDICA DELOVANJA (MALEGA) JAZA

P.Krishna

Kaj je jaz? Ali ima obstoj v naravi ali je le kreacija našega lastnega
mišljenja? Kaj pomeni delo zase? Rad bi se dotaknil nekaj teh vprašanj.

Razen v èloveški zavesti ne obstaja ego nikjer v naravi. Cikloni in potresi
so za nas lahko nevarni, vendar nimajo nobenega namena unièevati. So del
naravnega kozmiènega reda in unièenje, ki ga povzroèijo, danes
imenujemo stranska škoda. �ivali lahko vèasih nasilno reagirajo, vendar pa
za tem veèinoma ni nobene preraèunljivosti ali preudarjanja. Nobena �ival
ni povzroèila toliko objestnega unièenja, muèenja in ubijanja, kot so to
storili ljudje. To so dejstva, ne mnenje.

Torej, kako nastane ego v nas? Zdi se, da nismo rojeni z njim. Pridobimo si
ga kasneje skozi identifikacijo z »jaz« in »moje«. Ko se enkrat ta
identifikacija vzpostavi, se pojavi motiv, da delujemo za korist in varnost
tega »jaz in moje«.
Miselni proces potem deluje kot èlovekov osebni advokat, ki neprestano
brani in opravièuje sebe. Preneha biti inštrument za iskanje resnice. Zato so
vsi egoistièni motivi loèevalni, pa naj bo ta loèitev med tabo in mano ali med
tvojim in mojim narodom ali med tvojo in mojo kulturo. Um postane
nesposoben, da bi se �ivljenju pribli�al celostno. Iz tega nastane konflikt,
nasilje in sovraštvo med ljudmi. Ego je tako vir vsega trpljenja pri
èloveštvu.
Ker je temu tako, je naslednje vprašanje, ali je to neizogibno? Ali pa je
mogoèe za èloveka, da stopi iz te pasti ega s pomoèjo razumevanja svojega
izvora in procesov, ki se odvijajo v njem? To je osrednje vprašanje za
resnièno religiozen um. Vendar pa èlovek ni popolnoma ujet v svoje
pogojevanje: on ali ona lahko prese�eta celo biološko pogojenost. V
èloveški zavesti so instinkti postali nagnjenja, ki nas ne vodijo v celoti.
Iskanje samospoznanja je iskanje te svobode.
Vendar pa dokler smo ujeti v to polje ega, je trpljenje neizogibno.
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Povzetek daljšega predavanja:

KAJ JE PRAVO DELOVANJE

P. Krishna

Kaj je prav in kaj ne, se pogosto razlikuje od religije do religije, od ene
kulture do druge. V nekaterih kulturah je hranjenje z mesom nekaj
normalnega, pri drugih je prepovedano. Nekatere religije predpisujejo
monogamijo, druge sprejemajo mnogo�enstvo ali mnogomoštvo. Pri
nekaterih kulturah je poroka vdov prepovedana, pri drugih je to nekaj
normalnega. V nekaterih dru�bah je obièaj, da se pije alkohol brez omejitev,
pri drugih je prepovedan. Tudi seksualne norme se zelo razlikujejo od
de�ele do de�ele. Kar je sprejemljivo za eno de�elo, je za drugo popolnoma
nesprejemljivo.
Te razlike v moralnih vrednotah loèujejo ljudi, kajti kar je moralno za eno
skupino, se pri drugi šteje za nemoralno. Verovanje v Boga in èašèenje je pri
veèini dru�b vrlina, vendar pa ne v komunistiènem svetu, kjer imajo to za
praznoverje, ki loèuje ljudi in pomeni izgubo èasa.

V sedanjem èasu globalizacije in prostega mešanja kultur po vsem svetu
se je pomembno vprašati, ali so sploh kakšne univerzalne vrednote, ki bi
lahko vodile èloveško obnašanje. Skakespeare je napisal : » Niè ni ne dobro
ne slabo, le misel naredi to tako.« Èe to dr�i, na katero in èigavo mišljenje
naj se èlovek zanese? Celo mnenja filozofov in uèenjakov se razlikujejo.
Ali naj izberemo le na osnovi pravil svoje lastne kulture? Ali nam to ne
doloèa �e rojstvo? Konec koncev, èe sem se rodil na Kitajskem, bom jedel
drugaèno hrano in �ivel in presojal ljudi drugaèe. Torej, ali obstaja kakšen
absoluten kriterij za pravo delovanje? Ali je razlièen za razliène ljudi?

To vprašanje je pomembno za teozofa, ki vse ljudi jemlje kot enake, ne
glede na kasto, barvo, vero, spol in ima samega sebe kot èlana ene èloveške
dru�ine. Èe smo dr�avljani sveta in pripadamo enemu svetu, kako naj se
odloèimo, kaj je prav in kaj narobe?

Ena izmed definicij, ki sem jo prebral, se glasi: To, kar poène 90% ljudi
okoli vas, je prav! Ali je potemtakem pravilno in napaèno dejanje stvar
številk? Ali bi obièaj sati (star obièaj se�iganja vdov v Indiji, op.p.) postal
opravièljiv, èe bi ga odobravalo zadostno število ljudi?

Ali pa je pravilno delovanje stvar, ki jo moramo doloèiti z volitvami?
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V poslovnem svetu in v moderni politiki se uporablja razlièen kriterij za
definicijo pravega delovanja. Reèeno je : tisto dejanje, ki »prinese uspeh« je
pravilno, tisto pa, ki ne dose�e cilja, je napaèno. To pomeni, da pravilnost
dejanja doloèajo rezultati.
Ali je bilo torej prav za Siddharto Gautamo, da je zapustil svojo �eno in
dru�ino in odšel iskat resnico, mir in sreèo, ali pa se je le izognil
odgovornosti? Ali je njegovo dejanje postalo pravilno, èe pogledamo nazaj,
ker mu je uspelo priti do razsvetljenja? Kaj èe bi mu spodletelo? Bi potem
isto dejanje postalo napaèno? Ko je odšel, pa prav gotovo ni vedel, ali bo pri
svojem iskanju »uspel« !

To dilemo lahko razrešimo le, èe pravega dejanja ne definiramo z izrazi
dru�benih norm ali z izrazi rezultatov, ampak na osnovi stanja zavesti, iz
katerega se je pojavilo.
To pomeni, da vrline ne smemo definirati z izrazi dejanj, ampak kot stanje
biti, stanje zavesti. Èe definiramo jezo, sovraštvo, nasilje, sebiènost, �alost
in konflikt kot nered v zavesti, potem pomeni vrlina red v zavesti. Ta red se
naravno manifestira kot ljubezen, soèutje, mir, harmonija in nenasilje tedaj,
ko se ves nered konèa.
Nered ima iluzoren vzrok, zato se lahko konèa z zaznavo resnice. Red nima
vzroka, zato se ga ne da ustvariti z naporom volje. Zavesti, ki je v neredu, se
reda s pomoèjo discipline ne da vsiliti, ker bi to pomenilo potlaèitev in
konflikt v sebi, in konflikt je sam po sebi del nereda. To je tisto, zaradi èesar
se vrline ne da prakticirati namerno. Red je stranski produkt
samospoznanja, ki je pravi izvor modrosti.

Zato je religiozna definicija pravega delovanja ta, da je pravilno vsako
dejanje, ki izvira iz zavesti, ki je v stanju reda, kar pomeni v stanju ljubezni,
soèutja, radosti, sreèe in lepote.
In obratno, napaèno dejanje je tisto, ki izhaja iz zavesti, ki je v neredu – kar
pomeni, da je egoistièna, nasilna, in ki loèuje.
Vse religije so govorile o ljubezni, miru, soèutju, praviènosti in harmoniji
kot o vrlinah, zatorej med njimi ni nobene razlike, èe definiramo vrlino kot
stanje zavesti.
Dejanja, ki so jih predpisovali in ki naj bi bila vrline, so bila razlièna, ker so
se religije pojavljale v razliènem èasu na razliènih podroèjih, kjer je bila
dru�ba razlièno organizirana. Napako delamo, èe v današnjem èasu
takratnim pravilom in delovanju prilepimo oznako vrlina, in prav to je tisto,
kar loèuje èloveštvo.
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Po drugi strani pa, èe si prizadevamo iskati modrost, nam bo prav to
razvilo inteligenco, ki nam bo povedala, kaj je pravo dejanje v vsakem èasu
in v vsaki okolišèini.

To je potemtakem univerzalna definicija vrline, ne glede kateri religiji ali
kulturi èlovek pripada.
In zato je bistvo teozofije iskanje modrosti. Teozofija ni samo neka nova
skupina pravil in verovanj, po katerih naj bi �iveli.

(Prevod:B:�.)
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JIDDU KRISHNAMURTI

( maj 1895 – 17. februar 1986 )

Radha Burnier

Odnos med Jiddujem Krishnamurtijem (Krishnaji, kakor so ga spoštljivo
imenovali) in Teozofskim društvom ni bil prekinjen zato, ker naj bi ga
zapustil, marveè zato, ker ljudje niso bili intuitivno pripravljeni dojeti
globokega sporoèila, predstavljenega na obièajen naèin, ki ga niso bili
navajeni. Kaj takega se ni dogajalo prviè. Judje niso prisluhnili Jezusu, ko je
prišel, da bi jih pouèeval in veèina Indijcev se dolgo ni ujela z Budovim
uèenjem.
Ljudje se raje povrnejo k svojim teorijam, lastnim udobnim idejam, tudi
kadar so pretreseni, kajti temeljita sprememba je vedno te�ka in prinaša
nevšeènosti.
Vse, kar je globoko, je tudi korenito. Resnica se ne more obotavljati, niti se
ne more zatekati v kompromis, mi pa dajemo prednost in jemljemo
najboljše iz obeh svetov.
V »Pismih Mojstrov« je zelo jasno izra�eno, da mora tisti, ki stremi k Poti,
opustiti navade svojega mišljenja in delovanja. Zaradi tega bi morali èlani
T. D. biti pripravljeni prisluhniti novemu sporoèilu; ko pa je Krishnamurti
zaèel govoriti radikalno, ga mnogi niso mogli razumeti.
Radikalno je bilo dejstvo samo, da je zanikal vsakršno svojo avtoriteto.
Tisti, ki so prièakovali, da se bo »Uèitelj sveta« pojavil v Krishnamurtiju
(kakor je on sam leta 1927 izjavil), so si predstavljali neko podobo tistega,
kar naj bi bilo izreèeno in kar bi bila Krishnamurtijeva funkcija.
Podoba je neka statièna oblika, neka materialna oblika, ki jo projicira um,
pa je Krishnaji pripomnil, da dokler je bila podoba statièna, so bili ljudje
sreèni in zadošèeni, ko pa je postala �iva, so se vznemirili. Oèitno je mnogo
lagodneje imeti opravka z nekom, ki ne govori in ne deluje drugaèe, kakor
je za�eleno; da se namreè ustvari neko podobo, ki bo odigrala vlogo, ki bi
nas zadovoljila.
Od »Uèitelja sveta« so ljudje prièakovali, da jim bo povedal, kaj naj
verjamejo, kar bi doloèilo »resnico« in vlogo, ki naj bi jo privr�enci
razvijali, in po mo�nosti naj bi blagovolili imeti neko pomembno vlogo. Ko
pa se je nauk pojavil, je Krishnaji zanikal svojo avtoriteto, zavrnil vsakršno
imenovanje, odbil vsakršno razlago, splahnil obèutek osebnosti nekaterih
svojih privr�encev in preplašil druge.
Krishnaji je leta 1927 jasno izrazil, da ne bo izrekel tistega, kar je odkril.
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Ljudje so se spraševali: »Kdo neki je Ljubljeni, o katerem govori?« On pa je
odgovoril: »Hoèem biti nejasen. Èeprav bi ga definiral, pa tega ne
nameravam; ko se nekaj opredeli, je mrtvo. Ljudje bi se zabavali s
èudovitimi definicijami Ljubljenega ali s èimerkoli, kar bi on odkril.«
Iz njegovih »Zapisov« in iz njegovega »Dnevnika« vre nekaj neskonènega,
nedoloèenega, kar je vèasih imenoval »Oni drugi«, ki ni imel niè opraviti s
»tem« našega sveta.
Tudi Upanishade omenjajo »Onega«, ki ga ne more izraziti niti um, niti
besede. Kar slišijo ušesa, so besede, ki se jih spominjamo – pripadajo
materialnim mo�ganom.
Spomin pripada ravni tistega, èesar veè ni in radi bi, da bi si Krishnamurti
nadel nalepko.
Èe bi si jo, bi oni avtomatièno postali njegovi »uèenci«, »apostoli« ali
karkoli, kar so si predstavljali.
J. Krishnamurti je rekel: »Ko sem zaèel razmišljati, sem hotel ugotoviti, kaj
se je razumelo pod »Svetovni uèitelj«, in kaj je bilo mišljeno z njegovo
manifestacijo v svetu.«
Morda ni bila manifestacija to, o èemer so ljudje govorili, marveè nekaj, kar
se z besedami ne more izraziti.
Kdorkoli �eli najti resnico, se mora nauèiti misliti in jo najti sam brez
opisovanja in definicij drugih.
Krishnaji je podal pièle objave o svojem Ljubljenem: »Moj Ljubljeni so
odprti nebesni svodi, cvetlice, vsako èloveško bitje.«
To je bila njegova �ivljenjska resnica in to prav gotovo ni bila neka
natanènejša doloèitev; v njegovem �ivljenju se v nobenem trenutku ni
manifestirala misel, da so nekatere stvari pomembne, druge pa ne, da so
nekatere visoke, druge pa nizke.
Pravil je, da je njegov naèin poslušati vsakogar in vselej.
»�elel sem se uèiti od vrtnarja, soseda, nedotakljivega, od mojega prijatelja,
od vsake stvari, ki je mogla pouèiti, da bi postal eno z Ljubljenim.«
Prisluhnil je z vnemo, pozornostjo in ljubeznijo vsakomur, brez razlike,
visokim in nizkim, da je bilo to drugim videti kot nemogoèa velikodušnost.
Opazoval in poslušal je znanstvenika, intelektualca, politika in videl je
jedro, kakor je razvidno iz njegove »Razlage o naèinu �ivljenja« in drugih
spisov. Imel je velikansko zmo�nost ljubezni.
Ljudje uporabljajo besedo »ljubezen« v pièlem pomenu.
Obièajna ljubezen dopušèa ljubosumje, navezanost, malenkostnost itn.,
njegova ljubezen pa je bila globoka, prekipevajoèa, pozorna, usmiljenja
polna, tako zelo drugaèna.
Mnogi, ki so ga dolga leta poslušali, so obèutili njegovo nenavadno moè in
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dostojanstvo, ki sta iz�arevala iz njegovih diskusij in iz osebnih razgovorov.
Ljudje veèinoma uporabljajo svoj vpliv na druge, on pa je pogosto svaril:
»Ne dopustite, da bi na vas vplival«. Ko so bili v njegovi navzoènosti, so
ljudje mislili, da so ga razumeli, vendar je bil èestokrat to le minljiv vtis.
Ko nekdo s poslušanjem, uèenjem in opazovanjem spozna, tedaj zasveti
jasna luè, ki jo mora vsakdo sam odkriti.
Zaradi tega je v samem zaèetku svojega delovanja pojasnil, da ne namerava
nikogar preprièevati.
Vse, kar je storil, je bilo to, da je poskušal prebuditi dojemljivost in �eljo
poiskati resnico, ne da bi se imel za avtoriteto, ne da bi ponavljal neke
trditve ali citiral iz knjig, niti iz svojih.
Ko obstaja prava te�nja poiskati resnico, postane èlovek svoboden, kadar pa
obstaja avtoriteta, je to vez strahu, kajti avtoriteta predstavlja negotovost,
ker ustvari nestabilnost, fantazijo, dogmatiènost.

Bil je kakor cvet, ki širi svojo vonjavo, ne da bi se zmenil za mimoidoèega
in na to, kaj naj bi ta o njej mislil.
To je jedro dejanja brez iskanja rezultatov, o èemer govori Bhagavad Gita.
Nešteto jih je o tem govorilo, noseè s seboj spomin na besede in ideje velikih
knjig, a je bila resnica daleè od njihovega �ivljenja; èe nekdo pozna resnico,
lahko o njej govori ali pa ne, njegovo �ivljenje je polno lepote in vonjave.

Krishnaji pravi, da kadar ni navezanosti, je meja med smrtjo in �ivljenjem
zelo ne�na. �ivljenje in smrt je prikazal v drugaèni luèi. V glavnem
mislimo, da je telesna smrt tragièna, o èemer se dolgo govori. Tudi zunanjo
razdaljo se pojmuje kot »loèenost«. Toda Krishnaji pravi, da kadar je bil
daleè, nikoli ni èutil neprisotnosti kogarkoli, ker je mogel biti ves èas blizu
vsakomur, kajti bil je eno z neskonènostjo in brezèasnostjo vsega �ivljenja.
Nekateri vprašujejo: »Ali ni bilo njegovo uèenje te�ko umljivo, izven
dosega obièajnega èloveka?«
Pa je prav nasprotno.
Njegovo uèenje je bilo globoko, vendar ne te�ko umljivo; nanašalo se je na
obièajne ljudi, ker je uperilo svetlobo na problem osebnosti, ki je edini
problem, ki obstaja, in ki povzroèa strah, �eljo po oblasti, razoèaranje,
upanje, �eljo po trajanju.
Zato velja njegovo sporoèilo za vse dni �ivljenja vsakega mo�a, �ene ali
otroka. Je sporoèilo, ki lahko prese�e vsakdanje �ivljenje v sami srèiki
bivanja, resnice, lepote in miru.

Iz »Theosophista«, marec 1986
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TEOZOFIJA IN TEOZOFSKO DRUŠTVO

J. KRISHNAMURTI

(Odgovori ge. Radhe Burnier na vprašanja mladih teozofov v
Teozofskem centru San Rafael v Argentini, aprila 2004)

Vprašanje: Mnogi pravijo, da se je Krishnamurti s tem, ko je zapustil
Teozofsko društvo, izneveril TD in Mojstrom, ki so ga pouèevali. Kaj
menite o tem?

Tega ne pravijo vsi, ampak le nekateri. Mislim, da je to napaèna misel. To,
da bi Krishnamurti izdal TD ali Mojstre, ki so ga pouèevali, ni bilo
vprašanje. V tistem èasu je bilo v TD nekaj ljudi, ki so zatrjevali, da imajo
stik z Mojstri, in si domišljali, da so avtoriteta.
Mislili so, da lahko oni razglašajo: » Tebe so dali na preizkušnjo; oni je
postal Mojstrov uèenec« ali » Sedaj si iniciat.« Toda iz vedenja teh ljudi se
je lahko videlo, da niso izpolnjevali kvalifikacij, ki so opisane v Mojstrih in
Pot in drugih knjigah, kakšen naj bi bil resnièni uèenec Mojstra ali Iniciata.
Tako je postalo vse skupaj kot igra, kot farsa in Krishnamurtiju se je vse to
zelo upiralo.

Dr. Annie Besant je bila stara in sam Krishnamurti je rekel, da je mnogo let
preveè delala – neprestano je delala za Teozofsko društvo, za politièno
svobodo Indije in še za mnoge druge stvari, npr. za izboljšanje polo�aja
�ensk, v antivivisekcijskem gibanju za zašèito �ivali, pri skavtih. Število
stvari, za katere se je borila, je bilo osupljivo. Nihèe ne bi bil sposoben
toliko storiti. Krishnaji je rekel, da ko se je telo postaralo, ni imela veè
enakih intelektualnih sposobnosti, kot jih je imela prej. Torej, ko je ta
skupina, ki je bila ob njej, govorila vse to, se ni niti vmešala niti ni naredila
temu konec. Moj oèe, ki je bil nekaj èasa njen tajnik, in ki jo je v zadnjih letih
dobro poznal, je rekel, da je imela zelo zaupljivo naravo. Zaupala je vsem,
ki so delali z njo – to je bil morda eden od razlogov, zakaj ni nasprotovala
temu, kar so verjeli. Èeprav je Krishnaji èutil, da je šlo Društvo v napaèno
smer, ni mogel prepreèiti tega trenda in zato ga je zapustil.
Mislim, da Annie Besant to ni preveè potrlo, bolj jo je skrbelo, kako bo
skrbel zase, kajti v tem trušèu sveta za to ni bil pripravljen. Zato je nekaterim
èlanom TD svetovala, naj skrbijo in delajo zanj.

Mislim, da je misel, da je izdal Mojstre, smešna. Moje osebno mnenje je,
da je bil v nenehnem stiku z Njimi. On je mnogo bolj vedel, kaj so Mojstri,
kot pa veèina ljudi, ki so veliko govorili o Njih in trdili, da so njihovi
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predstavniki. Kot je rekel Krishnaji, je bila napaka, ki so jo tedaj naredili v
TD ta, da so svete stvari poni�ali na osebno in materialno raven.
Swami T. Subba Row je oèital celo HPB, da preveè govori o Mojstrih,
zaradi nevarnosti degradiranja predstave o Njih. Reèeno je, da je Bog
narejen po podobi ljudi. Na podoben naèin ljudje pripisujejo Mojstrom to,
kar je znano njim, ima pa malo opraviti s tem, kar Oni v resnici so: zelo sveti,
èisti, modri ljudje. Gospa Blavatsky je èisto jasno povedala, da se morajo
tisti, ki �elijo priti v stik z Mojstri, povzpeti na njihov nivo, saj je Njih
nemogoèe potegniti navzdol na posvetno raven. Toda prav to se je
dogajalo. Krishnaji je zavraèal predstave o Mojstrih, ne pa obstoj
osvobojenih.

Po besedah Pupul Jayakar o njegovem �ivljenju, je, ko se je »proces«
zaèel, vèasih rekel: » Oni so tukaj.« Kdo so bili »Oni«? » Oni« so nekaj
poèeli z njegovimi mo�gani itd. Še celo tik preden je umrl, je menda rekel:
»Pripravljen sem oditi. Oni me èakajo.«

Po drugi strani pa so se v TD preveè ukvarjali s tem, kje Mojstri �ivijo,
kakšne barve lase imajo in podobno. Te podrobnosti, pa èetudi so toène, se
nanašajo le na zunanji videz. Mojster je v resnici stanje zavesti. Lahko nosi
doloèeno telo nek doloèen èas in drugiè spet drugo telo. Misliti na videz in
na fizièno telo Mojstra je popolnoma narobe. HPB je pisala, da ljudje, ki
pravijo, da �elijo kontakt z Mojstrom, sploh ne vedo, o èem govorijo, kajti
telo je le maska, ne pa prava stvar. To velja tudi za nas. Telo je le maska, ki
prikriva drugaèno resniènost. V primeru Mahatem je resniènost doloèna
raven in kvaliteta zavesti. Mogoèe Krishnaji ni maral zni�evanja Mojstrov
do teh detajlov in mišljenja o Njih, da so nekako nekaj takega, kot mi.

Vprašanje: Ali je Krishnamurti na nek naèin ostal v stiku s TD?

Tedaj, ko je odšel iz TD, so bili v njem ljudje, ki se jim je zdelo, da je
ustvaril zmedo, vendar pa so bili tudi taki, ki so èutili, da je govoril nekaj
zelo globokega in vrednega. Zaradi njih je mnogo kasneje spet prišel v stik s
TD. On sam mi je povedal, da je bil g. Jinarajadasa (ki ga je klical Raja)
vedno zelo prijazen z njim. Nista imela enakih idej; konvencionalna
teozofija brata Radje in Krishnajijeva nova predstavitev se na mnogih
toèkah nista strinjali. Vendar pa mi je rekel, da je bil Raja vedno tako
ljubezniv do njega, prinašal mu je knjige in druge stvari, mu pošiljal svoj
avto in mu dajal denar. V tistih dneh Krishnaji ni bil tako zelo znan. Ko je
moj oèe postal predsednik, je brez dvoma prinesel spremembo v Društvo,
da bi razumeli, kaj je govoril Krishnamurti.
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Vprašanje: Ali je Krishnamurti zanikal Mahatme? Ali je zanikal pot
uèeništva?

On je uporabljal besede, ki niso bile tradicionalne. Ni uporabljal takih
besed kot so »pot«. Pravzaprav je rekel » Resnica je de�ela brez poti« in
mnogim je to še vedno uganka. Vendar pa je s teozofskega stališèa vsaka
Monada edinstvena in ko pride v materialni nivo, sledi svoji lastni poti.
Razvoj, ki se odvija v vsakem posamezniku, ni enak nikomur drugemu – in
celotna Narava je taka. Pred nekaj leti so povedali, da je palèni odtis
vsakogar od milijonov ljudi drugaèen in ga je mo�no identificirati. Sedaj
pravijo, da lahko identificirajo neko osebo po njenih zobeh, glasilkah, laseh
itd. Vrsta unikatnosti obstaja torej celo na fizièni ravni. Tako mora vsaka
oseba potovati do resnice s pomoèjo svojega lastnega razumevanja. Nihèe
ne more reèi: »To je pot, po kateri moraš hoditi.«
Krishnaji ni govoril niti o poti niti o uèeništvu, saj naj bi uèenec ubogal, in
poslušnost, zlasti èe je slepa, je pregrada v razvoju prave inteligence in
intuicije, za katero je uporabljal besedo »notranji uvid«.
Ljudje imajo ustaljene ideje o pomenu besed in mogoèe je on uporabljal
drugaène besede, da bi spodbudil poslušalce k raziskovanju pomena na
novo.

Vprašanje: Nekateri èlani TD pravijo, da Krishnamurtijevo delo ni v
zvezi z okultizmom, kar je bila beseda, ki so jo uporabljali HPB in
Mahatme.

Okultno pomeni to, kar je skrito. Obstaja nešteto stvari, ki so skrite našim
oèem, ušesom in drugim èutilom, ki so omejena. Èe bi pred nekaj sto leti
pritisnili na gumb kakega aparata, ker bi hoteli slišati glasbo tisoè milj stran,
bi temu rekli magija, danes pa je to znanost. Ko enkrat razumete Naravo in
njene zakone, je vse manj in manj okultnega. Vendar pa je tako imenovano
okultno lahko tudi to, kar ljudje ne vedo sami, vendar pa mislijo, da vedo.
Lahko razširijo napaène informacije ali la�i z namenom, da bi nekaj
pridobili. Zato v TD ne spodbujamo prav preveè interesa za tako imenovane
okultne stvari. Alice Bailey piše o �arkih. Koliko ljudi ve, kaj so v resnici,
in èe je to, kar ona pravi, pravilno. Glede teh vprašanj je bolje imeti odprt
um. Isti pristop velja za Leadbeatra ali gospo Blavatsky. Ni nam potrebno ne
sprejeti in ne zavrniti, kar je povedala, ampak imeti odprt um. Zelo
pomembno je, da dvomimo.
Spomnimo se Budove ilustracije o zastrupljeni pušèici, ki se je zarila v
nekoga. Ali naj bi ta èlovek razpravljal, iz katere smeri je prišla, kdo jo je
stesal in s kakšno hitrostjo je letela? To bi bil absurd. Najprej mora
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odstraniti pušèico in pozdraviti rano. Zato Buda ni govoril o skritih stvareh.
Krishnamurtijev pristop je bil podoben. Rekel je : » Hiša vam gori,« pri
èemer je mislil, da je ves svet v veliki nevarnosti. Ali ne bi bilo bolje, da
pozornost usmerimo v to in ne v govorjenje o okultnem? On ni dovolil
ljudem, da bi se odmikali od sebe. Bil je razsvetljena oseba in je mnogo
vedel o nam neznanih globinah in skrivnostih �ivljenja.

Vprašanje: Kaj menite, kakšna èustva je Krishnamurti gojil do TD?

Mislim, da so bila njegova èustva prijateljska, kar ne pomeni, da se je
strinjal s tem, kar so èlani TD na splošno govorili in mislili, kajti kot veste,
je celo med èlani cela vrsta razliènih idej, ker se TD zavzema za svobodo
misli.
Nekateri ljudje mislijo, da je teozofija samo tisto, kar je napisala Blavatsky
in niè drugega. Tako gledanje se popolnoma niè ne razlikuje od
muslimanske ideje, da je bil Mohamed zadnji in edini prerok: » Po
Mohamedu ni niè veè.« Vse drugo, kar ni Blavatsky, ni teozofija oz. bi se
moralo imenovati pseudo-teozofija.
Spet drugi pa menijo, da modrost, ki je teozofija, lahko pride iz mnogih
virov, v mnogih dobah. Celo ljudje, ki niso razsvetljeni, lahko reèejo kaj
takega, kar je modro. Zato je edini pameten pristop, ki ga je HPB opisala kot
»odprt um, èisto srce.« To je potrebno spodbujati.
Krishnaji je govoril, da je treba um osvoboditi pogojenosti. TD dela za
univerzalno bratstvo- brez razlike rase, religije in vsega, kar ljudi
razdru�uje, brez vsake oblike pogojenosti – za univerzalni um, nepogojen
um. Mislim, seveda pa ne morem govoriti namesto Krishnajija, da je cenil
nekaj temeljnih pristopov TD. Nekoè mi je z nasmehom rekel: » Veš, saj jaz
imam rad TD.«

Vprašanje: Ali sta po vašem mnenju ustanovitev TD in
Krishnamurtijevo delo del istega naèrta Mahatem ali pa sta to dve
razlièni stvari?

Ko je CWL prviè videl Krishnajija, je bilo na adyarski obali veè ljudi.
Krishnaji je bil s svojim mlajšim bratcem in videti je bil otopel, verjetno
zaradi podhranjenosti, nekateri so celo mislili, da je slaboumen. Njegov
mlajši brat je bil bistrejši in je v šoli dobival dobre ocene, kar Krishnaji ni
mogel. Lahko da je bil preveè obèutljiv, da bi prenašal sunke �ivljenja. Toda
ko ga je Leadbeater videl, je brez odlašanja rekel: »To je visoko razvita
duša, neomade�evana s sebiènostjo in v mnogih inkarnacijah je imel �e stik
z Mojstri.«
Potem ko je Leadbeater pisal Annie Besant, da se za dva deèka brez matere
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nezadostno skrbi, je tako uredila, da je lahko skrbela zanju. Ona in
Leadbeater sta èutila, da bo on telo Uèitelja sveta. Celo �e pred tem je Annie
Besant predavala o prihodu Uèitelja sveta. Preden so odkrili Krishnajija, je
bil znan �e nek drugi deèek kot telo, zato so nekateri rekli, da Leadbeater v
resnici sploh ni vedel, kar pa ni bilo res. Preprosto je spoznal, da se je zmotil.
Toda ko je videl Krishnajija, je bil popolnoma preprièan in prav tako Annie
Besant in storila sta vse, kar sta mislila, da je potrebno, da bi usposobila
Krishnajija.
Mnogo ljudi je tudi mislilo in kar je bilo tudi napaèno – da sta rekla, da je
Krishnaji Uèitelj sveta. Tega nista rekla. On naj bi bil le telo zanj in v
doloèenih trenutkih je bila njegova zavest zlita z zavestjo Uèitelja sveta. 12.
januarja 1910 je Annie Besant pisala Leadbeatru: » Popolnoma je �e
odloèeno, da bo Gospod Maitreya uporabil telo tega ljubega otroka. Zdi se
mi zelo velika odgovornost pomagati mu in voditi ga, tako da bi bilo
pripravljeno Zanj, kakor je On rekel, in zelo sem ganjena…« (Mary
Lutyens, Leta prebujanja, pogl.1)

Leta 1926 je Krishnaji pisal Leadbeatru: »Poznam svojo usodo in svoje
delo. Zagotovo vem, da se zlivam z zavestjo edinega Uèitelja in da me bo
popolnoma napolnila.«
Nekoè je gospa Jayakar vprašala Krishnajija: » Èe vas teozofi ne bi odkrili,
kaj bi se zgodilo?«
Odgovoril je: » Umrl bi.«
Odgovorila je: » Ne, ne bi umrl. Postal bi kot Ramana Maharshi in ljudje bi
prihajali k tebi.«
Krishnaji je odgovoril: » Ne.«
To je zvenelo tako, kot da bi bil za tem naèrt in namen, zaradi katerega je bil
njegov oèe tudi pripeljan v Adyar.

Èe bi Krishnaji ostal v krogu ortodoksne bramanske dru�ine, bi mu bilo
te�ko �iveti na tem svetu, zunaj TD ne bi imel potrebnih mednarodnih
kontaktov. Nagibam se k mišljenju, da je bila smer njegovega �ivljenja del
Naèrta. Reèeno je, da vse podrobnosti Naèrta niso vnaprej trdno doloèene,
vendar pa se je glavni del izvršil.

Krishnaji je zelo obèudoval in ljubil Annie Besant. Skrbela je zanj in
govorila o njem, kot o nekom, ki bo postal velik uèitelj, tudi èe so se ji ljudje
smejali in jo grajali. Neki njen indijski prijatelj ji je rekel: » Èe �eliš koga
podpirati, so še boljši deèki, kot je Krishnamurti.« Jezili so se nanjo, vendar
pa ni popustila.
Krishnaji je sam povedal, da je na nekem pomembnem banketu v Angliji,
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kjer so bili navzoèi liberalni politiki kot Lord Lansbury, ki je podpiral
indijsko svobodo, Bernard Shaw zbadal Annie Besant, ki je Krishnajija
pripeljala s seboj. Shaw, ki se je vedno iz vsega norèeval, ji je rekel: »Annie,
ali je to tvoj mali mesija?« in vsi so se zasmejali. Vendar pa ona ni niti
trenila. Vseeno ji je bilo, kaj mislijo drugi, ker je bila tako preprièana, da se
bo veliko sporoèilo svetu dalo skozi Krishnajija. Omenil je ta dogodek in
rekel, da ga je zvesto podpirala do konca.

(PrevodB.�.)
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INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO

ZA PREOBRAZBO

Radha Burnier

Veè ljudi je �e vprašalo: Kako naj izvajamo delo za preobrazbo, kakšen je
praktièni rezultat v smislu kroga in skupinskega dela?

Najprej je potrebno spoznati, za kaj delamo. Glede tega nam ni preveè
jasno. Do preobrazbe ni hitre in lahke poti. Èe bi lahko rekli, pojdi po takih
in takih stopinjah in vse bo dose�eno, bi se ves svet naenkrat prenovil,
vendar pa to ne gre tako.
Bolj ali manj moramo uvideti, da mora um postati nov in se uèiti gledati na
vse s stališèa enosti. Um naj ne bi imel le intelektualne predstave o enosti,
paè pa rastoèe zavedanje enosti. Verjetno vsi èutimo, da je to narava dela, ki
ga moramo opravljati, in da so cilji Društva povezani s tem. Ka�ejo nam
razliène aspekte istega temeljnega dela. Ali lahko sporoèimo to dojemanje
s pomoèjo naših krogov? Imeti moramo dojemanje, ne pa le predstavo ali
teorijo o tem. To, kar èloveštvo potrebuje, je novo zavedanje, stanje uma, v
katerem ni delitve. Èe lahko to sporoèimo, potem smo zaèeli delati za
preobrazbo. Preobrazba se v nas še ni izvršila, vendar pa je pomemben
zaèetek vsaj spoznati, da je to tisto, kar potrebujemo mi in èloveštvo.
Krishnaji je rekel »prvi korak je zadnji korak« in smer, v katero naredimo
prvi korak, je pomembna. Èe mislimo, da društveno delo ni tako globoko,
da ni tako daljnose�no, potem prispevamo k motnji pri izvajanju našega
dela. Zato je zavedanje prvi del našega dela. Nekateri lahko mislijo, da je
potrebnih veè dni ali tednov, da sporoèimo zavedanje o delu, ki ga je
potrebno opraviti, vendar pa ta pogled ni pravilen. To traja mnogo dlje, kajti
le mentalno reèi »preobrazba je potrebna«, je nekaj povsem drugega, kot
spoznati to v svojem srcu in globoko èutiti, da je to najva�nejša stvar. Ko
zaènemo o tem pazljivo razmišljati, raziskovati, skušati ugotoviti celoten
obseg preobrazbe, spro�imo v gibanje tok na mentalni ali psihološki ravni.
Tedaj sejemo dobra semena v èloveški um.

Èe bi 35.000 èlanov Teozofskega društva po svetu iskreno èutilo, da je
preobrazba resnièna potreba èloveštva, si lahko predstavljate, kaj bi to
pomenilo na nevidni psihološki ravni. Sprememba bi bila prav zares
resnièna, kajti veèina stvari se zaène na mentalni ravni. »Ideje vodijo svet,«
je rekel eden od adeptov. Èe bi bila to veè kot le ideja, bi se iz globoke
preprièanosti in zavedanja zbudila sila, ki bi bila celo moènejša od golih
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idej. To bi bilo osnova za vse dejavnosti, ki jih vpeljujemo ali skušamo
spodbuditi.

Kakšna naj bi bila narava glavnih dejavnosti vsake teozofske skupine?
Ljudje, ki potujejo po svetu, si ne morejo kaj, da ne bi opazili, kako gre delo
navzdol v spremenjeno smer, ker èlanom namen ni jasen. Ljudje so prevzeti
z obrobnimi stvarmi ali pa se ukvarjajo le s prijetnimi zaposlitvami, kot je
sreèevanje z drugimi ob skodelici èaja v prijateljskem vzdušju, kar je dobro,
dokler traja. Toda ali je to dovolj za izpolnitev namena Društva? Mi
prepogosto zni�amo cilje Društva na svetovljansko in površinsko raven.
Zato moramo vsi potrpe�ljivo in vztrajno poskusiti deliti naše zavedanje,
da je potrebno izvajati resniène cilje TD. To bi bil prvi korak.

Èe se zavedamo, da je narava spremembe v smeri nedeljive zavesti, potem
bi lahko šli naprej. Kljub dolgoletnemu èlanstvu v Društvu in predanosti, ki
so jo kazali veè let, mnogi med nami še kar naprej nezavedno mislijo z izrazi
»moja« skupina in »druga« skupina. Na èisto praktièni ravni lahko ima
»moj« in »tvoj« sicer nek pomen, noèemo recimo uporabljati glavnikov in
šèetk drugih ljudi niti jim jih posojati. Vendar pa je to psihološko stanje tako
globoko ukoreninjeno, da èeprav se tu in tam zavedamo, pa ves preostali èas
delujemo z izrazi delitve. Mogoèe se to dogaja zato, ker v resnici sploh
nismo raziskali same narave spremembe. Mi le govorimo o bratstvu in
pogosto temu našemu bratstvu zelo nesreèno spodleti. Zato je znotraj
Društva, v krogih in drugih skupinah trenje, razkol, borba za dosego
funkcije.
Nekatera druga društva so odpravila take probleme tako, da nimajo
èlanstva. Majhna nevidna skupina ljudi upravlja vse: poseduje lastnino,
organizira vse. Drugi se le udele�ujejo sreèanj, uporabljajo študijske
prostore in gredo svojo pot. To je mnogo la�je. Toda ti ljudje niso
postavljeni na preizkus. Mi pa smo.
Delo v našem Društvu ni le govoriti o univerzalnem bratstvu, ampak tudi
demonstrirati svetu, da je to lahko realnost. To je pomembno. To pomeni, da
nismo površni in da prouèujemo ves globlji pomen univerzalnega bratstva
brez razlik. Odkriti moramo, kakšna je narava uma, ki je brez vsake
pregrade ali predsodka, brez vsakega obèutka o »drugem«. Seveda ne
moremo postati takoj razsvetljeni, vendar pa moramo biti resni pri
potovanju v tej smeri.
Ali nam to lahko postane razumljivejše s pomoèjo diskusij v skupinah in s
povezavo teozofskega študija s tem vprašanjem? Mogoèe moramo imeti
preobrazbo ves èas v ozadju našega uma, da bi postal naš študij ploden, saj
kakor pravijo Upanishade: enost �ivljenja je resnica resnice.
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Samo ponujam predloge. To je najte�ji predmet in vsakdo mora o tem
razmišljati.

Kako naj govorimo o potrebi preobrazbe kot o najbolj nujni nuji
èloveštva in nas kot posameznikov – ne kot o nekem oddaljenem,
abstraktnem, metafiziènem vprašanju, ki je rezervirano le za nekatere, ki se
prilagodijo tako imenovanemu religioznemu �ivljenju, ampak za vse
èloveštvo?

Drugiè, kaj je narava te spremembe? Prav kakor drevesa pozimi odvr�ejo
svoje liste in se obnovijo, tako lahko um odvr�e svoja mnenja, predsodke,
pregrade in se obnovi. Ali se lahko poglobimo v to? Ali lahko iskreno
poskusimo ustvariti navdihujoè primer sodelovanja, naklonjenosti,
sreèanja src v vseh majhnih skupinah Društva? Niè ni bolj preprièljivega
kot zgled. Mnogo je ljudi, ki mislijo, da je nemogoèe biti nesebièen in ljubiti
vsakogar. Èe bi prišli v stik z ljubeèo, duhovno osebo, bi veèina zaèela
spoznavati, da je to mogoèe, kajti videli bi, da ona ljubi vse.

T.D. lahko demonstrira svetu, da je globok obèutek bratstva, spoznanje
duhovnega sorodstva drug z drugim resniènost v skupini desetih ali
dvestotih – število ni pomembno. Celotno TD lahko postane zgled.
Kadarkoli je skupina v disharmoniji, naredi to veliko škode delu Društva,
ker je njegova verodostojnost izgubljena. Zgodi pa se lahko tudi nasprotno.
Kadar skupina udejanja cilje, pride do nujne spremembe, kar lahko pritegne
ljudi k njim in jim vzbudi zaupanje. Obstaja veliko skupin in krogov, kjer se
èlani v resnici ne poznajo med seboj, ker tekmujejo za funkcijo predsednika
ali tajnika. Temu se lahko izognemo tako, da oblikujemo študijske skupine,
kjer ni nobenih funkcij. Vendar pa pobeg te vrste ni izhod. Èe bi namesto
krogov imeli le nepridru�ene èlane, bi bilo to celo la�je. Raèunalnik bi jih
zabele�il in natisnil polo�nico za èlanarino. Oni lahko ostanejo tam, kjer so,
nepovezani drug z drugim in prejemajo literaturo. Lahko resno študirajo,
vendar pa to ne izpolnjuje našega cilja. TD je namenjeno, da pripelje ljudi
skupaj – tiste ljudi, ki si resno prizadevajo spoznati na tem fiziènem nivoju
najvišjo resnico enosti, kar je na duhovni ravni veèna resnica.

Tretjiè, ker je preobrazba namen Društva, mora narava dela spodbuditi
zavedanje, kaj delamo in mislimo, kakšni so naši predsodki, naši skriti
odpori in �elje. Um mora postati bolj obèutljiv, sprejemljiv in inteligenten
ter obèutiti notranjo naravo �ivljenja, njegov pomen in lepoto. Preobrazba
vkljuèuje kvalitativno spremembo zavesti, zato naj bi se resno trudili, da ne
spremenimo teozofije v predmet take vrste, ki jih pouèujejo na univerzi. Èe
ima študent dober spomin, bo pri psihologiji ali podobnih predmetih dobro
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delal. Študent teozofije, ki si je zapomnil vsebino knjig, lahko reèe : » V tem
in tem poglavju te in te knjige boste našli to informacijo.« Èe takoj citira iz
tega ali onega vira, ga lahko imajo za boljšega teozofa. V mnogih naših
krogih je program sestavljen iz predavanj nekaj govorcev, ki to zmorejo.
Seveda ne more vsakdo predavati. Toda èe je program sestavljen izkljuèno
iz predavanj nekaj kompetentnih oseb, tedaj drugi ne delajo. Predavanje je
obièajno na mentalni ravni. Pogosto govorec le izbere tisto, kar so povedali
�e drugi, nato pa to pove�e na veè ali manj impresiven naèin.

Kako naj naredimo teozofijo za �ivo modrost? Kako naj bo znanje, ki je
teozofija, sredstvo za modro �ivljenje? Ne more biti, èe ljudje pridejo le
poslušat » lepo« ali » izredno zanimivo« ali »navdihujoèe« predavanje. Ali
je predavanje lahko bolj resnièno izkustvo za druge, ki ponuja osnovo za
njihovo raziskovanje, da bi sami globlje razmišljali in tako tudi sami
spoznali?
Diskusija tudi naj ne bi bila stvar za stresanje naših mnenj. Mnenja niso
resnica. Ali lahko uspemo v diskusiji o vitalnih vprašanjih, ne da bi si �eleli
povedati naše mnenje, ampak da se resno poskušamo nauèiti veè o
predmetu, o katerem smo diskutirali, o njegovem globljem pomenu in
vsem, kar sodi zraven?
Kaj nam pove, kako �iveti, kako biti v odnosih? Kakšne posledice ima to za
�ivljenje? Mnogo vprašanj je treba preuèiti, kadarkoli govorimo o
èemerkoli vrednem. Potrebno je, da spodbujamo raziskovanje, duha iskanja
resnice in nikoli reèi » vem«. Ali lahko teozofske skupine pritegnejo ljudi,
ki resnièno èutijo, da ni religije nad resnico – niti religija njihovih lastnih
mnenj in predstav?
Mogoèe pa »new age« , o kateri govorijo, ne bo doba mentalnih predstav, ki
so, tako kot sedanje, zavajajoèe in delijo, ampak bo to doba bolj
obèutljivega zavedanja. Jinarajadasa je govoril o novem intuitivnem
èloveštvu. »Intuicija« je beseda, ki razliènim ljudem razlièno pomeni in
glede njenega pomena moramo biti previdni. Toda bistvo je: ali lahko
diskusija pomaga, da zaznamo globlji pomen, ne le oèitnih predstav?
Diskusija naj bi pripomogla, da so udele�enci bolj senzitivni, da poveèajo
svoje intuitivno dojemanje. Èe bomo diskutirali o enosti, bo izreèenih veè
pogledov o tem. Vendar pa je nekaj bolj pomembnega, kot so novi pogledi.
Ali lahko udele�enci v teku same diskusije be�no zaznajo realizacijo te
enosti? »Realizacija« pomeni, da to postane realno/resnièno. Enost mora
sèasoma postati resnièna v globokem smislu in èe postane vsakokrat, ko
imamo diskusijo, nekoliko bolj resnièna, potem je taka diskusija koristna.
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Pri našem delu pa je tudi pomembno, da ne spodbujamo slepe vere.
Najveèje spoštovanje, ki ga lahko poka�emo do kateregakoli modre osebe
je, da resno in skrbno premišljujemo, kar je rekla, dokler resnica, o kateri je
govorila, ne postane tudi naša resnica. Kot smo �e omenili, v TD ne smemo
postavljati nezmotljivih avtoritet niti biti brez zdrave pameti in razuma. Naš
razum nas zaèasno lahko zapelje na stranpot in v takem primeru ne moremo
videti resnice. Pa kljub temu je pomembno, da poskusimo uporabiti svoje
sposobnosti, viveko, razmišljanje in zdravo pamet.
Naj ne bi niti zavrnili niti sprejeli vsega, kar oseba pove, zato ker je ne
maramo ali da bi iz nekoga delali avtoriteto. Na nekem sestanku je neki
èlan menil, da bi morale biti knjige C.W.Leadbeatra v Teozofskem društvu
prepovedane. TD ne prepoveduje knjig. To je rekel zato, ker CWL pravi, da
na nekaterih krajih magnetizem ali atmosfera ne prispeva k temu, da bi se
lahko stopilo na duhovno pot. Zato je svetoval, da se ne gre v take kraje. To
so nekateri šteli za zelo »nebratsko«. Èlan je izjavil, da se CWL-u ne bi
smelo dovoliti, da govori take stvari. Èe kdo misli, da bratstvo pomeni
povezovati se z vsemi tipi ljudi in iti celo v odvratne kraje, ima seveda
popolno svobodo storiti to. Toda CWL-ov nasvet lahko vsebuje tudi nekaj
resnice in ni razloga, zakaj ne bi drugi imeli prilo�nost premisliti o tem. Èe
noèemo premisliti o neki stvari z vseh vidikov in zavraèamo ali
sprejemamo le na podlagi predsodkov ali avtoritete, potem to ni prava pot,
èe nam je res do preobrazbe.

Po drugi strani pa bi morali imeti odprt um, resno raziskovanje, še zlasti
pomembnih vprašanj. Èe pa nimamo odprtega uma �e pri majhnih
vprašanjih, se lahko zgodi, da ga ne bomo imeli niti pri velikih.
Prav tako je tudi potrebno pogledati, ali nismo le teoretièni. Ali je naèin,
kako govorimo o stvareh ali mogoèe celo kako nanje gledamo, abstrakten,
ali pa se tièe tega, kar v resnici poènemo, kako �ivimo?
Eden od adeptov je rekel, da èe je religija prava, bi morala dati odgovore na
vsa vprašanja. Teozofija je modrostna religija (religija s pomoèjo
modrosti). Kot je dejala HPB, mora biti teozofija �iva moè v našem
�ivljenju in se uporabljati pri vseh odnosih, naj si bo poslovnih, socialnih ali
osebnih. To velja za posameznika, vendar pa bi moral tudi uèinkovit študij v
skupini pripeljati do razumevanja razliènih polj èlovekovega delovanja, naj
si bo izobrazbe, dru�bene obnove ali kateregakoli podroèja.
Mogoèe pomenu našega študija o èlovekovem delovanju ne posveèamo
dovolj pozornosti. Ali se vam ne zdi pomembno, da medtem ko diskutiramo
in študiramo, ves èas mislimo na to, da je vse to sredstvo do razliènih
odnosov, da je dru�ba struktura odnosov? Tak študij mora povzroèiti
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spremembe v našem �ivljenju, poklicno, dru�beno, doma itd. Teozofija bi
morala imeti praktièni uèinek. Mahatme so rekli, da je njihovo uèenje
istoèasno globoko in uporabno. V èem je ta uporaben element? Kako se
resnice, ki jih skušamo razumeti, nanašajo na probleme današnjega
èloveštva, posameznika, narodnostno in globalno?

Je pa še ena stvar: jezik, ki ga uporabljamo. Resnica nima starosti, toda
govorni slog, v katerem je predstavljena, mora biti primeren èasu. Poskušati
moramo ugotoviti, kakšen jezik je primeren za sedanjo generacijo in tudi za
prihodnjo. Kateri so problemi, s katerimi se ta in se bo prihodnja generacija
spopadala? Veèina ljudi se ne zanima za izboljšanje pogojev èloveštva.
Ukvarjajo se le s problemi, ki zadevajo njih osebno. Hoèejo neke vrste
pomoè in razumevanje. Kako naše diskusije in raziskave usposabljajo nas,
da bi našli odgovore na te probleme? Morda ne bomo našli konènega
odgovora, je pa pomembno, da temu posvetimo svojo pozornost. Èe le
govorimo o neki abstrakciji, potem se ljudje sprašujejo, kakšna je sploh
korist, èe se pridru�ijo Društvu. Izroèilo pravi, da so Budi postavljali
metafizièna vprašanja, na katera ni hotel odgovarjati. Ko so ga vprašali,
zakaj molèi, je rekel: »Denimo, da vam je pušèica predrla meso, kaj boste
storili? Boste diskutirali, iz kakšnega lesa je narejena, s kakšno hitrostjo je
letela? Ali vas bo zanimalo, kako jo odstraniti in pozdraviti rano?« To
zdravljenje je naša skrb.
Mogoèe se vse to zdi neuporabno, vendar pa mislim, da ni. Èe vemo, kaj
delamo v krogu, kaj je naša skrb kot skupine, in da je pomembno, da se o
tem od èasa do èasa pogovorimo, pa èeprav na neformalnem sestanku ob
skodelici èaja, bi se mnogo spremenilo, ker bi bila naša naravnanost
drugaèna. En pogled na delo TD je, da zaènemo od zunaj: dajmo,
poskusimo poveèati èlanstvo, usmerimo se v objavljanje reklame na visoki
ravni. Dobro se je spomniti, kar je rekel Sri Ram : recimo, èe bi nam reklama
prinesla milijon èlanov, ki so sebièni, bi to naredilo veè škode kot koristi. Èe
bi bilo milijon ljudi organiziranih, bi bilo to mnogo slabše, kot pa èe bi bili
vsak zase.
Bolje je, da zaènemo od znotraj, v nas. Èe nam je jasno, kaj je naše delo in
sledimo pravim metodam, potem bodo tudi druge stvari dobile svoje pravo
mesto. Odkrili bomo prava sredstva in pravi obseg za sporoèanje ljudem o
tem delu.
Krishnamurti je dejal: » Èebele bodo priletele tja, kjer je med.«
Vprašanje pa je, ali imamo med?

(Prevod: B.�.)
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�IVA RESNICA

Prihodnost Teozofskega društva

Radha Burnier

V poèastitev HPB

Da bi poèastili spomin na gospo Blavatsky in spodbudili neprekinjen
študij globoke modrosti, ki jo je posredovala, je angleška sekcija leta 1918
uvedla vsakoletno » Blavatsky predavanje«.

HPB je v sodelovanju s polkovnikom Olcottom posvetila svoje �ivljenje
ustanovitvi Teozofskega društva kot svetovnega univerzalnega bratstva.
Od njegovih èlanov se je prièakovalo, da so zdru�eni tako, kot so edinole
tisti, ki jih dru�i vroèa �elja najti Resnico. Èutim, da naj bi našo hvale�nost
do HPB uèinkovito izrazili s tem, kar dejansko poènemo za zagotovitev
prihodnosti Teozofskega društva kot inštrumenta za èloveško regeneracijo,
in ne le s študijem njenih naukov.

Prihodnost

HPB je pripadala rodu prerokov in vidcev, ki so bili daleè pred svojim
èasom, ki so govorili jezik, ki ga je popolnoma razumelo le uho intuicije. V
Kljuèu k Teozofiji, kjer piše o prihodnosti Društva, razlaga, katere lastnosti
mora imeti èlan za vodenje Društva v pravo smer po smrti ustanoviteljev.
Navedla je nesebiènost, resnost, predanost, znanje in modrost. Vse to so
znane besede, katerih pomena ni te�ko razumeti, vendar pa je njihovo
prakticiranje vse prej kot lahko. Modrost, ki je na seznamu, ima subtilnejši
in globlji pomen, ki ga je potrebno odkriti s pomoèjo budnega in
razmišljajoèega naèina �ivljenja.
Toda »�iva resnica«, brez katere, pravi HPB, bo Društvo izgubilo vitalnost,
je besedna zveza, ki ima globok pomen. Postavlja pogoje, katerih izpolnitev
zahteva uporabo vseh naših mentalnih, intuitivnih in mogoèe celo atmiènih
moèi. Preuèimo na kratko te lastnosti, ki jih je potrebno razumeti, da bi
prepreèili našemu Društvu, da bi se skvarilo v mrtvo lupino, èe uporabim
HPB- jine besede.
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Nesebiènost

Nesebiènost je vitalnega pomena, kot je gospod Sri Ram, nekdanji
predsednik TD, opozoril v odgovoru na vprašanje, kako bi pritegnili veè
èlanov: naše Društvo mora pritegovati prave ljudi, ne pa da pridobiva veè
èlanov vsake vrste. Zaradi nezadostnega znanja o pravem pomenu in
namenu �ivljenja veèina ljudi po svetu obupno poskuša promovirati svoje
lastne interese na raèun celote. Èe bi naše Društvo sestavljalo milijon
sebiènih ljudi, bi to povzroèilo veè škode kot koristi, kajti to bi bila
organizirana sebiènost in èloveška zavest bi bila na splošno degradirana, ne
pa dvignjena na višjo moralno in duhovno raven. Zato si postavimo
vprašanje, ali naši krogi in sekcije apelirajo na tisto, kar je najboljše v
èloveški naravi, na tiste ljudi, ki se s svojim srcem odzivajo na tragièen
moralni polo�aj, v katerega se je èloveštvo samo postavilo.
Ali resno delamo, da bi razumeli in dali, kar svet potrebuje z višjega vidika,
ali pa smo postali samozadovoljni in nezavedno sledimo svetovnim
trendom in zadovoljujemo javnost, tako da ji priskrbimo to, kar ji ugaja ali
jo razvnema, namesto altruistiènih idealov in globljih pogledov prastare
modrosti?
HPB in polkovnik Olcott sta prenašala ogromno te�av, potovala v oddaljene
kraje, �ivela v neugodnih razmerah, prenašala nasprotovanje in umazano
kritiko, vendar pa sta bila vedno neustrašna, ne ozirajoè se na osebne
potrebe in udobje. Èe bi bil ta duh odpovedovanja sebiènosti, �rtvovanja
èasa in energije zavoljo velikega dela – preporoda èloveštva in ponovnega
odkritja neunièljive enosti obstoja – �iv in bi bilo zadostno število èlanov
tudi njegov zgled, bi bili kot magnet, ki bi v Društvo pritegoval prave ljudi.

Resnost

Kaj je rekla HPB o resnosti?
Èlani Teozofskega društva se preveèkrat zadovoljijo le z nekakim površnim
študijem njegovih knjig, ne da bi kaj prispevali k njegovemu aktivnemu
delu. Èe naj bi bilo Društvo sila za dobro v tej in drugih de�elah, bi lahko
doseglo ta rezultat z aktivnim sodelovanjem vsakega èlana. Zato resno
apeliramo na vsakogar med njimi, da skrbno premisli, kakšne sposobnosti
ima za to delo, potem pa naj se resno loti dela in jih spravi v realizacijo…
V Društvu ni niti enega samega èlana, ki ne bi bil sposoben vsaj nekaj
storiti, da bi tako pomagal stvari resnice in univerzalnemu bratstvu.
(» Duhovni napredek«, Zbrana dela VI, str.336)
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Predanost

Potem je tu lastnost predanosti, ki jo je T.Subba Row primerjal s
talismanom na poti, pod pogojem, da je to predanost samozatajevanja in
samopozabljenja za »religiozno dobro èloveštva«. Naša predanost mora
biti iskrena, pa ne le za dobro èloveštva, ampak za dobro vseh �ivih bitij.
Nobenega �ivega bitja ni, ki v sebi ne bi imelo potenciala za napredek k
razsvetljenju in razvoju speèe bo�anskosti. Narava Bude je skrita, vendar
pa popolnoma pre�ema ta univerzum, v katerem je nešteto �ivih oblik.
Predanost je povezana z gledanjem na vse �ivljenje kot potencialno
popolno. Zato je potrebno imeti globoko spoštovanje in gojiti prijateljska
èustva do vseh bitij in celo do ne�ivih stvari ( ki pa so s skritega vidika vse
polne �ivljenja), ne glede na to, ali so dobre ali slabe, tope ali �ivahne. Annie
Besant je dejala, da je najhujša oblika ateizma nesposobnost videti boga v
drugem.

Znanje

Razen teh treh lastnosti nesebiènosti, resnosti in predanosti moramo
spoznati, da je pomembno, da imamo vsaj nekaj vrednega znanja in
modrosti, zlasti velja to za tiste, ki so odgovorni za delo Društva na
razliènih nivojih. Znanje je pomembna komponenta èloveške dru�be in
èloveškega delovanja. Osnovano je na izkušnji, spominu, sklepanju in
drugih mentalnih in intelektualnih spretnostih. Vendar pa pomeni znanje v
svoji najboljši obliki odsev stvari v umu, kot v resnici so, in ne kot so videti
ali kot si o njih predstavljamo. Kadar um dejstva veè ali manj pravilno
odseva, tedaj lahko reèemo, da je to pravo znanje.

Napaèno znanje, ki v resnici sploh ni znanje, lahko resno zavre osebno rast
in evolucijo. Na primer vera, da smo mi le fizièno telo in niè drugega,
ustvari dru�bo, v kateri se razmahnejo krutost, pohlep, strah ter sebiènost
in tako je veliko število èloveške populacije zaslepljene z materialistièno
praznovernostjo. Pri pridobivanju pravega znanja so teozofski nauki
seveda v veliko pomoè.

Te�ava, s katero se sreèuje veèina ljudi, je razlikovanje med pravim in
napaènim znanjem. Na podlagi katere avtoritete se lahko odloèimo?
Gospod Buda je uèil, da tisti naèin �ivljenja, ki se konèa z dobrodejnimi
posledicami – z najveèjo sreèo, mirom in ljubeznijo do vseh – pelje k
pravemu znanju. Najpomembnejša je dosledna praksa ljubeèe prijaznosti in
dobrohotnosti do vseh. Indijsko izroèilo pa tudi pravi, da naj bi kombinacija
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uveljavljenih naèinov spoznavanja, kamor sodi precizno, neosebno
razmišljanje, upoštevanje naukov modrih in èišèenje uma, pomagala
doloèiti, ali je znanje pravo ali ne. Vendar pa celo pravo znanje ni niè veè
kot le konstrukcija za zidarski oder stavbe. Je le pomoè in ne konec.

Ali smo zadovoljni le s strokovnim poznavanjem Teozofije, kar je le
lupina? Ali pa obstaja bo�ansko nezadovoljstvo, ki nas sili, da se poèasi
premikamo k stanju adepta, ki »vidi, èuti in �ivi v samem izviru temeljne
resnice – v univerzalni duhovni esenci Narave…« (Pisma Mahatem, št.17,
Adyar , izd.:št.31, kron.izd.)

Modrost

Modrost je nekaj drugega kot znanje. To je notranje stanje, ki dojema
oboje – pomen znanja in njegovo omejitev. Verjetno je Krishnamurti mislil
na to, ko je rekel, »da dajmo znanju njegovo pravo mesto.« S pomoèjo
znanja, ki je moè, ki se neprestano širi, lahko dose�emo èudovite stvari,
materialno in intelektualno. Vendar pa za dosego spoznanja ali prajne to še
zdaleè ni dovolj, kajti obstajajo brezmejne globine obstoja onkraj podroèij
merljivega in »znanega«. Naj citiram iz knjige Sira Edwina Arnolda Luè
Azije:

Ne meri Neizmerljivega z besedami,
niti ne napenjaj vrvice misli v Nedoumljivost.

Modra oseba ve, da ne ve. Znanje je oblika nevednosti, ki zatemni um.
Njegova glavna sestavina, spomin, zakriva resniènost sedanjosti, v kateri
edino le�i pomen.

HPB jasno navaja svoje stališèe:

Ne mislim na strokovno poznavanje ezoteriènega nauka, èeprav je to
izredno pomembno. Govorila sem bolj o veliki potrebi nepristranske in
jasne presoje, ki naj bi jo imeli naši nasledniki pri vodenju Društva. Vsak
tak poskus, kot je TD, je do sedaj propadel, ker je slej ko prej degeneriral v
sekto, zato ker si je postavil lastne toge dogme in tako postopoma neopazno
izgubil tisto vitalnost, ki jo lahko daje edino �iva resnica. (Kljuè k Teozofiji,
str.239)
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�iva resnica

Danes bomo raziskovali element �ive resnice, kolikor bomo najveè
zmogli, ker je to te�je razumeti in spoznati kot druge potrebne lastnosti,
istoèasno pa je bistvenega pomena za vzdr�evanje TD kot dinamiènega
telesa za pospešitev èloveškega napredka.

Sledimo HPB-jinim mislim:

Ne smete pozabiti, da so vsi naši èlani rojeni v tej ali oni veri ali religiji, da
vsi fizièno in mentalno bolj ali manj pripadajo svoji generaciji. Zato je
njihova presoja verjetno popaèena in zaradi nekaterih ali vseh teh vplivov
nezavedno polna predsodkov.

Èe se teh predsodkov ne bodo mogli znebiti ali pa se vsaj nauèiti, da jih
nemudoma prepoznajo ter se tako izognejo njihovemu zavajanju, bo
Društvo nasedlo…. in umrlo. (Op.cit.str.239)

Odprt um

HPB ni samo tokrat govorila o tem, kar je kasneje Krishnamurti imenoval
odpravljanje pogojenosti uma. V »Odprtem pismu dopisovalcem« piše:

Èe �eli èlovek slediti stopinjam hermetiènih filozofov…se mora odreèi
osebnemu ponosu in…sebiènim ciljem…Enkrat za vselej mora opustiti
vsak spomin na vse svoje prejšnje misli. Obstojeèe religije, znanje, znanost
morajo postati zanj prazna knjiga, tako kot v dneh, ko je bil še majhen
otrok, kajti èe hoèe uspeti, se mora nauèiti novo abecedo v naroèju matere
Narave, vsako èrko, ki mu bo odkrila nov vpogled, vsak zlog in besedo, ki bo
vodila do neprièakovanega odkritja.(CWI,str.127-8)

Leta 1888 je tiste, ki so se �eleli prikljuèiti ezoterièni šoli, nagovorila:

…dr�a uma, v kateri naj bi dane nauke sprejeli, naj bi bila naravnana k
razvijanju sposobnosti intuicije. Dol�nost èlanov v tem pogledu je, da
opustijo razpravljanje, da doloèene trditve niso v skladu s tem, kar so rekli
ali napisali drugi…ali da so navidezno nasprotne vsakemu sprejetemu
miselnemu ali filozofskemu sistemu... Ko študira ali poskuša izvrševati to,
kar mu je dano, si mora (uèenec) prizadevati, kolikor je le mogoèe
osvoboditi um vseh idej, ki jih je dobil z dednostjo, izobrazbo, okoljem ali
od drugih uèiteljev. Njegov um mora postati…prost vseh drugih misli, tako
da se lahko notranji pomen navodil vtisne vanj ne glede na besede, v katere
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so obleèena.
(Preliminary Memorandum, Adyar, TPH, pp.73-4)

Prvi smoter TD vsebuje prav to odpravljanje pogojenosti. Opustimo naj
vsak predsodek, vsako vnaprej ustvarjeno mnenje, spomin na pretekle
izkušnje – pravzaprav vse dejavnike pogojevanja – da bi lahko prišli do
uvida v pravo naravo �ivljenja. �ivljenje je skrivnostno in njegovi procesi,
delovanje itd. predstavljajo le enega od njegovih majhnih delov, medtem ko
je lahko resnica �ivljenja na globoki ravni pomena in namena. Mahatme so
opozorili, da je v vsaki individualni eksistenci speè pomen in skrit namen,
ki lahko vznikne v umu le, ko je le-ta prost in prazen.

Dejavniki pogojenosti

Um je lahko pogojen skoraj z vsem – s preteklimi izkušnjami, navadami,
jezikom in še marsièem. Vzhodna tradicija še zlasti navaja pogojenost uma
z: 1. okoljem, 2. jezikom in 3. telesom.

Danes je naše okolje veèinoma mestno in zato postanemo pogojeni ne le s
tem, kar ljudje v bli�nji okolici verujejo in govorijo, z navadami,
dru�benimi obièaji in dogovori, ki so del našega okolja, ampak tudi z
dogajanji po skoraj vsem svetu, ki nam ga prinašajo novinarski mediji,
kino, televizija, èasopisi in internet. Pritisk dru�be na um je danes mnogo
veèji, kot je bil kdajkoli doslej.

Tudi jezik ima moèan vpliv na um. Z radijskim oddajanjem govorjene
besede po vsem svetu ter mno�ico knjig in tiskane literature je èloveški um
moèno pogojen. V umu neke osebe so podobe povezane z besedami in
stavki glede na njeno dru�beno okolje. Beseda »de�« lahko o�ivi prijetno
sliko ljudem, ki �ivijo v sušnih de�elah, medtem ko je po drugi strani
povezana z �alostno podobo v mrzlih in de�evnih de�elah. Takoj ko je
beseda izgovorjena, povzroèi reakcijo glede na pogojenost. Besede, ki so
del religijskega slovarja, naredijo pa še posebej moèan vtis na um.

Tretja oblika pogojenosti je povezana s telesom, ki ima rasno ozadje z
vsemi karakteristikami rase, kot je obèutljivost ali odpornost, tendenca k
aktivnosti ali letargiji. Pogojenost telesa je tudi posledica hrane, ki jo oseba
u�iva, zaradi èesar je bila hrana v Indiji razvršèena kot tista, ki povzroèa
vznemirjenje, nemir (rajasièna), brezbri�nost, topost in neobèutljivost
(tamasièna) ali finost, jasnost, ravnovesje(satvièna). Glede na to, kakšno
hrano jemo, v kakšni kolièini, kako èista je itd., v takšni meri vpliva na naš
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um, kajti hrana vpliva na telo in mo�gane. Na telesno pogojenost vpliva tudi
kvaliteta mo�ganov, ki je prirojena.

Kot sem �e prej omenila, je lahko um pogojen skoraj z vsem, lahko pa
ostane popolnoma nepogojen v vseh okolišèinah, v tem primeru je visoko
inteligenten in buden. Vse je odvisno od zavedanja. Oseba, ki je topa in se
ne zaveda, z lahkoto in mehanièno absorbira vplive in potem v skladu z
njimi deluje. Takšni ljudje posnemajo, mislijo in delajo to, kar delajo drugi.
Ko pa je um buden, ne dovoli, da ga vplivi pre�amejo, ne da bi uporabil
svojo moè razloèevanja. Pri èloveku, ki ni sposoben razloèevanja, obstaja
nepremagljiv avtomatizem, budna oseba pa ima mnogo modrosti. Gospod
Buda je rekel, da so tisti, ki so pozorni, �ivi, vsi drugi pa so kot mrtvi.
Mo�nost, da se osvobodimo pogojenosti, obstaja v vseh, vendar pa se je le
malokdo, kot npr. Giordano Bruno, sposoben v celoti osvoboditi sodobnih
pritiskov. Ljudje si utirajo svojo pot do resnice, èetudi jim pritiski grozijo z
vseh strani.

Odpravljanje pogojenosti uma

Pogojen um ni univerzalen, temveè oseben, in ima razvit obèutek
loèenosti. Spomin v takem umu je moèan. Zapiše in zapomni si vsako
izkušnjo, ker je bilo pre�ivetje telesa odvisno od zbiranja izkušenj iz
preteklosti. Zato so naši mo�ganski umi natrpani s podobami in spomini
preteklih boleèin in u�itkov in njihovih reakcij nanje in z mnogimi
oblikami, katerih substanca se imenuje osebnost. Osebnost je v osnovi
obèutek »mene«, ki je loèen od vsega drugega. Ker se celotno število vseh
izkušenj, ki jih ima posameznik, razlikuje od izkušenj drugih, pa ne v
njihovi osnovni naravi, ampak v podrobnostih, se zato vsakomur zdi, da je
potrebno njegovo osebnost braniti in zašèititi pred vsemi mogoèimi napadi
od zunaj.

V HPB-jinem èlanku »Kaj je Resnica?« beremo:
… s postopnim notranjim prepreèevanjem po�elenj ni�je osebnosti in na ta
naèin dušenjem glasu psihološkega uma – tistega uma, ki je odvisen in je
neloèljiv od svojega posrednika ali telesa, organskih mo�ganov – lahko
�ivalski èlovek v nas naredi prostor duhovnemu. In ko se je ta enkrat
prebudil iz latentnega stanja, tedaj raste naše dojemanje sorazmerno z
našimi najvišjimi duhovnimi èuti, ki se razvijajo istoèasno z bo�anskim
èlovekom. (CW IX,str.32)
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Svoboden um potrebuje raziskavo

Po drugi strani pa je notranja svoboda tista narava uma, ki ne nosi s seboj
preteklih vtisov, bodisi zbranih skozi dolge dobe in inkarnacije bodisi z
bele�enjem nedavnih dogodkov.
Vzemimo za primer strah. Ta je vtisnjen v mo�ganih iz prvobitnih èasov, ko
je bil eden od sredstev, ki ga je Narava oblikovala, da bi usposobila vsako
bitje, da bi se samo varovalo. Toda na �alost je postal ta mehanizem na
èloveški stopnji mentalna navada in se je spreobrnil v strah pred javnim
mnenjem, strah pred izgubo ljubezni ali moèi, strah pred prihodnostjo itd.
Biti pod zašèito de�nika avtoritete, slepo sprejemati vero in slediti
nepomembnim dogovorom in biti podrejen idejam in naravnanosti, ki
prevladujejo v okolici, je eden izmed pobegov od strahu. Neustrašno
raziskovanje resnice je mogoèe le, ko um ne visi na nièemer znotraj in zunaj
sebe. Zato je Blavatsky napisala:

…mi na podlagi vere nikoli ne sprejmemo nobene avtoritete o kateremkoli
vprašanju, do Resnice in napredka si prizadevamo priti s pravim in
neustrašnim raziskovanjem, ne ozirajoè se na kogarkoli, in nikomur od
naših prijateljev ne bi svetovali, da bi delal drugaèe.

Zato v Teozofskem društvu nikoli ni bilo nobene intelektualne ali
duhovne avtoritete, niti je nikoli ne bi smelo biti, èe naj bi ostalo pri
�ivljenju in ne bi bilo odplavljeno » na kako pešèeno miselno sipino in bi
tam ostalo kot nasedlo truplo«, da uporabim HPB-jin slikovit jezik. Bistven
je duh neustrašnega raziskovanja in predanosti resnici, zdru�en z resnostjo
in nesebiènostjo, ne pa odvisnost od avtoritete, pa naj bo to znan sveti spis,
spoštovan uèitelj, HPB, Buda, Krishnamurti ali kdorkoli drug, ki je zavrnil
vrednost avtoritete v duhovni povezavi.

Èemu strah?

�elja najti avtoriteto se poraja zaradi strahu, da psihološko ne bi pre�iveli.
Sebièen um hoèe duhovno varnost, tudi èe opusti �eljo po varnosti na
materialni ravni. Strah je produkt neznanja o Naravi in o bo�anskih silah, ki
delujejo v njej.
V svojem predavanju o prihodnosti Teozofskega društva decembra 1930 je
profesor B.Sanjiva Rao rekel:

Kdo uèi drevo o zakonu njegove rasti? Kateri umetnik šepne vijolici
skrivnost o njeni veèni lepoti, kateri bo�anski arhitekt razlo�i naèela
gradnje drevesu banjan, ko gradi svoje velièastne katedrale iz vej in
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korenin? Kateri glasbenik odkrije skrivnost harmoniènega zvoka ptici, ki
poje iz polnosti svojega bitja? Kateri pokrajinski vrtnar pomaga Naravi
omehèati trdoto skale, da jo obleèe v mehak zeleni mah? Katera skrita
umetnost neprestano ustvarja lepoto iz grdosti, plemenit lotos iz blata in
umazanije mirujoèega ribnika?

Ta Veèni Umetnik je Bog ali �ivljenje…Ko bi le lahko spoznali, da za
vsako �eljo, za vsakim slepim instinktivnim tipanjem za Realnostjo obstaja
nenehno delovanje tega univerzalnega Principa, potem bi prišla v naše
�ivljenje mir in vedrina, zagotovljeno preprièanje konènega dosega cilja,
radostna neomajnost pri iskanju Resniènosti. (Prihodnost Teozofskega
društva).

Strah izgine, ko posvetimo globoko pozornost povsod navzoèemu
izra�anju Narave in se zaènemo uèiti novo abecedo v njenem naroèju, kot je
dejala HPB.

Kako spoznamo Resnico?

»Kaj je Resnica?« je znano vprašanje, na katerega ni odgovora. Seveda
obstajajo pobo�njakarji, fanatiki in fundamentalisti, ki so preprièani, da jo
posedujejo, da besede njihove posebej izbrane knjige vsebujejo Resnico.
Toda navadna vsakodnevna izkušnja ka�e, da lahko besede poka�ejo le
smer do nje, vendar pa same niso Resnica, ki presega oboje, misel in besede.
Beseda »sreèa« ali misel o sreèi ne pomeni izkušnje sreèe, ki se je ne da
prenesti na drugega. Tu se sreèamo z omejitvijo besed in predstav, ki ne
veljajo za takšna subjektivna stanja. Zato nam besede v resnici ne morejo
povedati, kaj je teozofija.

Resnica oèitno ni isto kot dejstvo ali niz dejstev. Odkriti moramo ali le�i
Resnica v vidnem ali nevidnem, v spremenljivem ali nespremenljivem, v
pojavnem ali nepojavnem. Èe dejstev in odnosa drugega z drugim ne
razumemo, imajo malo pomena. Mnogo razliènih predmetov vkljuèno z
jabolki je padalo na zemljo, vendar pa so bili to nerazumljeni pojavi, dokler
ni Newton dojel zakona za temi gibanji. Dojetje nevidnega veznega èlena
pa je pokazalo sovisnost pojavov in poveèalo razumevanje.

Resnica ali realnost bi lahko bilo tisto, kar razsvetli in da doloèen pomen
vsemu, kar je na vsaki posamezni ravni bivanja – je neka kategorija zase, ki
ni podobna nièemur drugemu, in je zato posebna.
Lahko tudi razmislimo o neštetih izkušnjah na psihološkem podroèju – o
boleèinah in u�itkih, uspehih in padcih, dobitkih in izgubah. Veèinoma se
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nam zazdijo kot poljubni dogodki, nepovezani drug z drugim, na videz brez
razumnega vzroka ali kakršnekoli povezave. Te izkušnje so dejstva našega
�ivljenja, ki zmedejo, prestrašijo in prizadenejo veèino ljudi. Da bi zaznali
kanèek Resnice, ki se skriva za temi navidezno nepomembnimi vidnimi
pojavi, je potrebno imeti intuicijo kozmiène praviènosti in reda. To je
Zakon karme, ki ga kot druge zakone ne moremo videti ali poznati, razen po
njihovih uèinkih. Univerzalne zakone narave lahko resnièno razumemo le z
notranjim èutom, ki se pri mnogih ljudeh do sedaj še ni razvil. HPB je
opozorila:

Da bi lahko neko stvar pravilno dojeli, moramo uporabiti le tiste èute ali
inštrumente, ki odgovarjajo naravi tega objekta. Zato - da bi doumeli
nespoznavno, je najprej potreben èut za nespoznavno…Okultna filozofija
nas uèi, da je sedmi princip edina veèna Realnost… Ker je ta sedmi princip
(Atma) vsepre�emajoè, obstaja potencialno v vseh nas. In tisti, ki naj bi
prišel do pravega spoznanja, mora razviti ta èut v sebi ali bolje, odstraniti
mora tiste tanèice, ki zakrivajo njegovo manifestacijo.(CW VI,str.264)

Ko te tanèice drugo za drugo odstranjujemo in je resnica vsakokrat vidna
v svetlejši luèi in veèji globini, je to �iva moè. Èe ne pa le citiramo besede,
razlagamo koncepte, primerjamo in uporabljamo sredstva obièajnega
znanja, Resnica pa ostaja pred vrati.

Prebujanje k nevidnemu

Izrek, da je lepota v oèeh vidca je hkrati resnièen in neresnièen. Lepota je
eden od naèinov, s pomoèjo katerega se resnica manifestira, toda kar oseba
dojame kot resnico ali lepoto, je odvisno od njenega lastnega stanja zavesti.
S tega vidika je lepota v oèeh vidca in karkoli oseba izkuša, je zanjo
resnièno. Sanje so resniène, dokler trajajo za tistega, ki jih sanja, iluzije so
resniène za nevrotika in materialni predmeti in izkušnje so resniène le
topemu umu. Na èudovito jagnje se lahko gleda na veè naèinov – kot na
komercialni predmet, kot na kos mesa z gastronomskega vidika, kot na
ljubko �ivo bitje ali kot na enega od neštetih èudovitih naèinov, kako
bo�ansko �ivljenje odkriva svojo naravo, odvisno paè od obèutljivosti in
jasnosti zaznavajoèe zavesti. Tisti, ki lahko zaznavajo, vidijo, da �ivljenje
resnièno utriplje v vsakem atomu, da vsako bitje sije s svetlobo Najvišjega
in kozmièna ljubezen objema vse v eno, kot pravi navdihujoèa invokacija
Annie Besant.
Resnica ni statièna izkušnja, je »moè, ki prenavlja vse«, ki se v Indiji
imenuje pranava in jo simbolizira zlog OM. �iva resnica je izkušnja
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bo�anske radosti in ljubezni, ki je Realnost – bla�eno stanje zavesti,
subtilno in globoko. Kadar dojamemo le besede, ki poskušajo sporoèiti
nesporoèljivo, mislimo, da posedujemo Resnico, vendar to ni niè drugega
kot igra iluzije, ki jo je ustvaril veliki ubijalec Resniènega, osebni sebièni
um. Naša naloga, ne - dol�nost, je ubiti ubijalca in postati budni do
resniènega bistva �ivljenja, do skritega nespoznavnega.

Odstiranje tanèic

Znova in znova so nam bili pokazani naèini, zavesti so bile dane smernice,
da bi se oèistila in zbistrila. Kot je pisal eden od Mahatem, so lastnosti,
potrebne za razsvetljenje, znane �e iz najstarejših èasov. Mogoèe jih kdo
med nami pozna besedno, toda dokler si ne prisvojimo potrebne discipline
za prebuditev naših notranjih èutov, �iva resnica ne more dovolj dobro teèi
skozi Društvo, da bi navdihovala njegovo delo v njegovih razliènih
aspektih. Mrtva resnica pa naredi zelo malo vtisa.
Ogromen prepad zija med Jezusovim izrekom »Ljubite drug drugega« ali
Budovim spodbujanjem ljudi, naj bodo svetilke samim sebi, in našim
ponavljanjem teh besed, pa èeprav lahko verjamemo v njihovo resniènost
in govorimo iskreno.
Ne moremo postati Jezus ali Buda, toda èe poskušamo resno �iveti
kvalifikacije, ki so nam jih tako milostno posredovali Mahatme, HPB in ki
so zapisane v Luèi na Pot ter v drugi dragoceni teozofski literaturi, èe
študiramo in globoko poslušamo, da bi odkrili njihov polni globlji pomen in
zato ljubezen do Resnice zavzame osrednje mesto v naših srcih, se bomo
dan za dnem spreminjali v predane iskalce Modrosti. Potem bo prihodnost
Društva zagotovljena.

Duhovna Pot

Bil je èas, ko se je precejšnje število èlanov TD, vkljuèno z veèino
delavcev, �elelo zelo resno duhovno usposobiti, kakor zahtevajo prastara
pravila in navodila, medtem ko so se istoèasno z vso paro vrgli na delo za
TD v njihovem lastnem kraju. Preobrazba se naj ne bi odvijala z osamitvijo
v gozdu ali ašramu, ampak s pomoèjo nesebiènega slu�enja v
vsakodnevnem �ivljenju. To dvoje ni nezdru�ljivo.
Pozornost, zavedanje ali kakorkoli �elimo to imenovati, moramo vaditi v
vseh okolišèinah. To je ena od stvari, ki naredi èloveško �ivljenje duhovno
bogato – uèiti se �iveti v zavedanju.
Pozornost nas hitro pripelje do zavedanja harmonije ali disharmonije, ki
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teèe iz nas. Harmonija ne pomeni le biti vljuden ali govoriti lepe besede.
Razmeroma lahko si je pridobiti navado zunanje prijaznosti, kar je le la�na
prevleka. Prava harmonija je obèutek ne-loèenosti, je povezanost vseh
razliènih sestavin naše narave - uma, èustev, telesa in intuicije. Glas tišine
pravi: » Preden lahko duša vidi, mora doseèi notranjo harmonijo.«
Mogoèe se zaradi mnogih minulih let poraja tendenca, da se besede
»univerzalno bratstvo« površno interpretirajo. Izkušnja resniènega
univerzalnega bratstva, èetudi le za nekaj trenutkov, pomeni neke vrste
notranjo revolucijo, ker je to be�en uvid v najvišjo resnico enosti in zato v
Bo�anstvo.

HPB-jine besede o tem nas navdihnejo:

Teozofija ni neka religija…ampak je religija sama po sebi, edina vez
enosti, ki je tako univerzalna in vseobsegajoèa, da noben èlovek kakor tudi
noben drobec prahu – od bogov in smrtnikov, pa vse do �ivali, travne bilke
in atoma – ne more obstajati izven njene luèi. Vsaka organizacija ali telo, ki
nosi to ime, mora zato neizogibno biti univerzalno bratstvo.(Ali je teozofija
religija? Str.12-13)

Beseda Pot je le metafora za našo lastno zavest. Ne obstaja nikjer drugje,
in šele ko se v nas dogodi preobrazba - od osebnega k spoznanju
univerzalnega, smo stopili na Pot.
Da bi ponovno zagotovili prihodnost Teozofskega društva, se morajo
njegovi ljudje resno naravnati na hojo po Poti in postati bolj odprti za �ivo
Resnico.

Nova civilizacija

Èlani Teozofskega društva imajo èudovito prilo�nost, da so predhodniki
nove civilizacije, za katero bo znaèilno sodelovanje (in ne nasprotovanje),
preprostost (in ne potrošniški pohlep) in globoka harmonija (ne ponos).
Zaradi študija, ki navdihuje in ponuja globlje poglede, ter prakticiranja
teozofije, so teozofi zelo primerni za to vlogo.

Za sodelovanje v sedanjem èasu ni nobene druge razumne alternative.
Duh sodelovanja pomeni, delati skupaj kljub razliènim mnenjem in se uèiti
gledati na osebne �elje kot na nepomembne, na velike cilje in naèela, za
katere delamo, pa kot na najpomembnejše. Lahko je sodelovati z ljudmi, ki
se z nami strinjajo, medtem ko smo po drugi strani osiromašeni, kadar smo
prikrajšani za razlièna stališèa. Vsa Narava razodeva, da je enotnost bistvo
razliènosti. Èe bi razliènost izginila, potem bi prišlo do skrajne enoliènosti
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in ne do enotnosti. Prav kakor ima glasba razliène elemente, ki
harmonizirajo in oblikujejo harmonijo, je ves univerzum celovit, zgrajen iz
neskonène mnogoterosti. Ta resnica se mora kazati pri vseh naših odnosih
in konèati z vsemi nasprotovanji z namenom, da bi lahko ustvarili nov svet.

Preprostost je bistvo duhovnega �ivljenja.
Pohlep po posesti in u�itkih èloveku unièuje mo�nost za razvoj celovitega
pogleda, pogleda buddhija ali intuicije.

Oèesu buddhija je jasno, da v vseh �ivih bitjih sijejo bo�anske vrline in so
zato neprimerljivo dragocena. Tekmovalnost obstaja le v neukem okolju in
ne med zrelimi iskalci resnice.
Prihodnja civilizacija mora biti tudi take vrste, v kateri bo religiozni duh
cvetel brez dogmatizma in sovra�nosti. Ljudje potrebujejo svobodo, da bi
se lahko posveèali obièajem, ki najbolj ustrezajo njihovemu temperamentu,
kar pa ima malo opraviti z intenzivno te�njo religioznega uma po
Neskonènem in Veènem.
Èista religija sama na sebi je religija, ki povezuje in harmonizira, kar je HPB
enaèila s Teozofijo.

Pri iskrenem delu za Teozofsko društvo si delimo privilegij postavljanja
temeljev nove, bolj duhovne civilizacije.

(Prevod: B.�.)
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MARIJIN EVANGEIJ

Jean-Yves Leloup:

Myriam iz Magdale

Koptski Evangelij iz II. stoletja. Strani od 1-6 niso našli.

Stran 7
1. … Kaj je materija?
2. Ali bo trajala vedno?
3. Mojster je odgovoril:
4. »Vse, kar je rojeno, vse, kar je ustvarjeno,
5. vsi elementi narave
6. so zaplojeni in zdru�eni med seboj.
7. Vse, kar je sestavljeno, bo razstavljeno;
8. vse se bo vrnilo k svojim koreninam.
9. Materija se bo vrnila k izvoru materije.
10. Kdor ima ušesa, da razume, bo razumel.«

Kršèanstvo, kakor se pojavlja v Marijinem Evangeliju, je seveda neke
vrste spoznavanje, ni zadovoljno samo z dajanjem pravil �ivljenja in
predlaganjem, da izboljšamo svoje obnašanje.
Yeshua ima tudi nekaj povedati o »naravi« sveta in èloveka. Marijin
Evangelij ga predstavlja kot Mojstra, ki prinaša uèenja in informacije,
ugodne za reintegracijo èloveka v samega sebe in v odnos s svojim izvorom,
z njim, ki ga v veèjem delu Evangelija imenuje Oèeta: »Moj Oèe, vaš Oèe«,
moj Bog, ki je vaš Bog. Myriam iz Magdale bi rekla, da oznanja uèenja, ki
morejo èloveku vrniti izgubljeno otroštvo, nedoumljivo zaupnost z
izvorom, zaupnost, katero je sam vedno �ivel, tako da sta bila njegova
beseda in njegovo delovanje - izraz in manifestacija te intimnosti. Nekateri
Mojstra imenujejo Rešenik. Ta izraz je tudi mogoè, èe se spomnimo, »da
mora biti èlovek rešen svoje nevednosti, pozabe Bitja od kod izhaja in kam
gre. Èloveka rešuje nevednosti in pozabe Prisotnosti tistega, ki je
inkarniran. Rešitev je torej predvsem zavedanje, uèenje, ki ga »osvobodi«
njegove navezanosti in poistovetenja s tem, kar v resnici ni, v tem primeru z
materijo.

48



Mojster je rekel:
»Vse, kar je rojeno, vse, kar je ustvarjeno, vsi elementi narave so

zaplojeni in zdru�eni med seboj, vse, kar je zgrajeno, bo razgrajeno«.
Niè ne obstaja zase, svet je tkivo odnosov. Ne moremo ubrati

najmanjše stvari, ne da bi sprejeli mre�o in vozle medsebojne odvisnosti, ki
jo tvorijo.

Vse, kar je, je rezultat doloèenega števila bolj ali manj kompleksne
kompozicije in je tudi predmet dekompozicije (razgradnje).

To nas opozarja, da univerzum ni vselej obstajal, niti ne bo obstajal
za vedno. (Ob velikem poku, pravijo znanstveniki, je bi univerzum znatno
manjši. Op. prev.) Vse, kar je zaèeto, bo imelo tudi konec. Ignoriranje tega
utegne biti izvor iluzije, navezanosti, torej trpljenja. Tako pravijo vse
antiène modrosti.

Vsaka evolucija je povratek. Povratek, ki ni regresija. Vrnitev ne pomeni
vrniti se nazaj, ampak vrniti se »naprej« v kraj našega izvora in našega
konca, našega alfa in omega. V ta kraj, ki je »brezèasen«, torej gre tukaj za
izvor in ne za zaèetek.

»Kdor ima ušesa, da razume, bo razumel«
Mojster tega ni rekel ironièno, da bi zakril skrivnost in konèal na hitro,
ampak so njegove besede poziv »imeti ušesa«, da si ustvarimo organ, ki bo
sposoben tega finega razumevanja. Treba je razviti sposobnost
prefinjenega razumevanja in prenašati tišino, preden zaslišimo govor
onstran prepada.

»Poslušaj Izrael« je vaja, ki jo je predlagal Mojzes svojim raztresenim in
klepetavim tovarišem, in isto navodilo je povzel Yeshua.

Èe zavestno bitje nima ušes,
ne bo nièesar slišalo.
Èe njegove oèi niso odprte,
ne bo nièesar videlo;
èe njegovo srce ali njegov nous ni pripravljen,
ne bo nièesar razumelo . . .
Materija in njeni izvori mu ne bodo nudili nobene zatemnitve niti

nobene jasnosti èutov.

11. Peter mu je rekel: »Èe �e tolmaèiš
12. elemente in dogajanja sveta, povej:
13. kaj je greh sveta«?
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14. Mojster je rekel:
15. »Ni greha.
16. Vi ste tisti, ki naredite, da greh obstaja,
17. kadar delujete v skladu z navadami
18. vaše pokvarjene narave;
19. to je greh«.

To nam mora biti jasno: materija ni grešna, kakor tudi ni grešno niè, kar
obstaja na svetu: telo, seksualnost nista slaba niti grešna.

Vse je èisto za tistega, ki je èist;
»vi ste tisti, ki naredite, da obstaja greh«.

Greha ni ne v stvareh ne v elementih èloveškega sestava, niti v
kozmiènem sestavu, ampak je v naši uporabi teh razliènih sestavin. To je
blodnja �elje, nekakšno streljanje mimo, zgrešitev cilja.

Tukaj Yeshua prevzame grško etimologijo besede greh: hamartia
– pomanjkanje cilja.

S sprijeno uporabo naših èutov, inteligence, z zmedenimi,
neorientiranimi èustvi, usmerjenimi k minljivim stvarem sveta, lahko
pohujšamo sebe in dru�bo in potek samega vesolja.

Kot je reèeno na zaèetku, »greh ne obstaja, naredimo ga mi z našo
bolno domišljijo«; domišljijo, ki jo je treba zdraviti, ali enostavno prav z
našim »pomanjkanjem domišljije«. Mi smo odgovorni za svet, v katerem
�ivimo, ker ga na nek naèin sami ustvarjamo. Naše interpretacije in kar
preberemo ali slišimo, jemljemo za resnico: Tukaj je iluzija, »v tem je
greh«. Mojster doda:

»Vi ustvarjate greh, kadar delujete v skladu z navadami vaše
pokvarjene narave, v tem je greh«.

Slabe navade, ki so tako vsakdanje, da postanejo naša »druga narava«,
narava, ki je postavljena nad našo »nedol�no« naravo in je navlaka
projekcij, vnaprejšnjih sodb, veè ali manj podedovanih iz našega okolja, in
ki jih brezskrbno, brez zadr�ka uporabljamo.

»Vidiš iver v oèesu bli�njega,
ne vidiš pa bruna v svojem oèesu«.

Tu pregrešnost nima seksualne konotacije. V Bibliji je pregrešnost
malikovanje. Jemanje za resnièno, kar ni resnièno, napraviti relativno za
Absolutno in Absolutno za relativno.
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Drama današnjega èasa ali drama »greha« je, da se absolutizira relativno
in relativizira Absolutno: ne more se bolje izraziti narave greha. Gre za
bolezen inteligence in srca, ki »poroèi« svoje predstave, kakor da bi bile
resnica, in tako vara resnico in samega sebe. Ena izmed boleèih posledic
tega prekratkega ali slabega cilja inteligence, zmedenih �elja, se ka�e v tem,
da se imamo za to, kar nismo, da se istovetimo z la�no idejo ali predstavo o
sebi, patologija, danes bolj poznano pod imenom »aroganca«,
»megalomanija«, ali še slabše »manièno depresivna stanja«. …

20. »Glejte, zakaj je dobro prišlo k vam;
21. je sodelovalo v elementih vaše narave
22. z namenom, da bi jo zdru�ilo s svojimi koreninami.«
Praznina priklièe polnost,
�eja priklièe izvir.

»Vidite, zakaj je Dobro prišlo med vas«. Narava materije je
»pomanjkljiva«, èlovek je bitje, v katerem bitje manjka. Ko se je v
pokvarjenosti identificiral s to pomanjkljivostjo, se je zdru�il in zmešal z
elementi materije, ki ga tvorijo. Izkušnje svojih »neèimrnosti« in svoje
»praznine« so ga naredile dovzetnega za to, kar »bi ga lahko izpolnilo«.

Marijin Evangelij preprosto reèe: »Èe ti niè ne deluješ, se Bog ne more
zadr�ati, da ne bi prišel v tebe«. Na �alost je èlovek poln sebe in ni prostora
za »Drugo«. Zato dodaja: »Èe ti izstopiš, Bog vstopi«. Po Marijinem
Evangeliju pride Mojster med nas prav zato, da nam pomaga izstopiti iz te
nevednosti. Dobro je manifestacija velike trojnosti, ki jo èastijo modreci in
svetniki: resnice, dobrote in lepote. Dobro je njihovo zdru�enje. Je ENO v
mnogoterih lastnostih, ki se skozi njega izra�ajo. Dobro je integracija
lepega, dobrega in resniènega.

Mojster je prišel, da nas naredi sprejemljive za naše izgubljeno otroštvo in
da nas vpelje v sozvoèje z neustvarjenim Bitjem, iz katerega smo izšli . .

23. Nato je nadaljeval in rekel:
24. »Vidite, zakaj ste bolni
25. in zakaj umirate:
26. to je posledica vaših dejanj;
27. delate tisto, kar vas oddaljuje …
28. Naj razume, kdor more.«

Bolezen, trpljenje, smrt so posledice naših del. Ne more se nikogar
obto�evati in se prito�evati, kritizirati ta svet, materijo, èloveka, èeš da so
zlobni. Ne! Reèeno je, da ni slabega niti greha. Slabo in greh je »to�ilec«, ki
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je v nas! To�ilec je satan, kar pomeni v hebrejšèini »ovira« ali »diabolos«’,
kar je »delivec« v gršèini. Èe je ta v nas mrtev in zanj ni veè prostora, smo
svobodni. V nas ne �ivi veè su�enj, �rtev, torej obto�evalec okolišèin. Smo
izpraznjeni vse iluzije, se pravi, vse arogance, vsega sumnièenja, v katerem
bitje nima prostora za obstoj, ker je ovirano ali utesnjeno v preozkih oblaèilih …

Ne obsojajte. Kajti s sodbami, s katerimi sodite, boste sami sojeni.

Opazujte, bodite pozorni in glejte, kaj lahko storite. Ne izgubljajte
svojega èasa, energije in duše za kakršno koli obto�evanje, kajti z neurejeno
presojo in dejanjem se boste istovetili s svojim »umrljivim telesom«, z
njegovimi mislimi, èustvi in z njegovimi unièujoèimi navezanostmi.

Na kratko, moje »delovanje« je izraz mojega bitja: ali je njegova
karikatura, zatiranje, pozabljenje ali pa je njegova manifestacija.

»Moje bitje izra�a Bitje, ki JE (Yhwh), Jaz Sem, ki sem poklican v
bivanje.«

Sam Mojster pravi: »Vaša nesreèa je posledica vaših del, vaša dela so
posledica vaše izbire, delate to, kar vas oddaljuje.«

»Naj razume kdor more!«

Str. 8
1. »Navezanost na materialno
2. poraja protinaravne strasti.
3. Tedaj se rodi v celem telesu nered;
4. zato vam pravim:
5. ‘Bodite v harmoniji …’
6. Èe ste urejeni,
7. vas navdihujejo predstave
8. vaše prave narave.
9. Kdor ima ušesa
10. da razume, bo razumel!«

Ob boku nevednosti, ki utegne biti bolezen srca in uma, je navezanost, ki
je bolezen po�elenja, �elja, njena zapora ali otopelost, patološka navezanost
na posedovanje nekega predmeta, ob katerem meni, da bo našel zadošèenje
ali umiritev.

Mojster tukaj govori o navezanosti na materijo. Èe se kot materijo razume
vse, kar je zgrajeno in bo nekega dne razgrajeno, se to ne nanaša samo na
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posestva, skrinje ali banène raèune; lahko je tudi ena ali veè oseb, društvo,
iz katerega naredimo »predmet«, ki nam pripada.

Tudi naše ideologije, naša verovanja so sestavljena iz predstav, konceptov
in smo lahko nanje navezani, še bolj kot na osebe, ki jih �elimo, ali stvari, ki
jih posedujemo. Tudi to omejuje našo svobodo, nas dela odvisne in ustvarja
»protinaravno strast«, o kateri govori Mojster. Naša navezanost, strast (passion,
pathe, v gršèini »pathos«, »patologija«) je tista, ki je protinaravna, ne pa
predmeti. Na to opozarja Mojster v svoji paraboli o šivankinem oèesu in
kameli.

Naravno je ljubiti bitja in stvari zaradi tega, kar so – opazovati sonce in se
ga veseliti, ne pa se navezati in �eleti, da nekaj traja, kar po naravi ni
narejeno, da traja. To ka�e, èe �e ne na norost, pa vsaj na elementarno
neumnost.
Gledati pokrajino, osebo ali kaj drugega z ljubeznijo, nenavezano, ne da bi
hoteli imeti, pomeni, da to bolje vidimo. Jasnejše gledanje, ne da bi se
neèesa �eleli, odkrije v nas dar. Vse je podarjeno, niè ni primorano. Nismo
ustvarjeni, da bi posedovali, ampak da bi »bili z«. To pa pride z obèutkom
odgovornosti do vsega, odgovornosti, ki ima svoj izvor onstran obèutka
posesti.

»Zato vam pravim: bodite v harmoniji.«

Navezanost, ki prepreèuje, da smo v harmoniji z vsem, kar obstaja, vpelje
odnos moèi in odvisnosti, ki je nasprotje avtentiènih odnosov.

Biti v harmoniji pomeni biti v zavestnem in ljubeèem odnosu z vsem, kar
obstaja, brez hotenja ali podobnih �elja.

Harmonija predstavlja »muzikalièen« odnos s svetom, kar predvideva
tudi kvaliteto poslušanja, pozornost za vse, kar ni banalno.

Ljudje se med seboj ne uglasijo tako lahko kot violine. To je, kot pravi
Mojster, dejstvo; kajti njihova telesa in njihove strune so razglašene.

Èe se hoèemo uglasiti z drugimi, se moramo najprej uglasiti sami s seboj.
V èloveku hoèe vèasih instinkt, èustvenost ali razum postati predmet kulta
in vzpostaviti lastno nadvlado nad vsem èlovekovim zdru�enjem, tem
zdru�enjem, ki je nastalo za harmonijo, v kateri vsak njegov èlan ni sam
svoj, èe ni v slu�enju drugim.

Mojster gre še dalje in zahteva od svojih uèencev, da ljubijo svoje
sovra�nike, da se »uskladijo« z njimi, dokler ne postanejo popolni, kakor je
popoln »Oèe v nebesih«, usmiljeni, kakor je usmiljen On.
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Uskladiti se s sovra�nikom tudi pomeni uskladiti se s tem, kar nas ne mara,
kar nas poskuša unièiti. Èlovek se mora sooèiti z njim v vsej njegovi
silovitosti, ne da bi njegove nasilnosti okrepil ali znova izzval. Treba jo je
sprejeti in pustiti, da mine. »Harmonizirati se s sovra�nikom«, da se v njem
prebudi zavest, ki mu bo omogoèila izhod iz razburjenja, s katerim pa se mi
nismo oku�ili.

Harmonija ni »oko za oko, zob za zob«, niti strahopeten umik, ki pušèa
svoboden prostor nasilju.

»Èe te kdo udari po enem licu, mu nastavi še drugo«. Se razume, da ne isto
lice, to bi bil mazohizem, govor je o drugem licu, to vsebuje druge naèine
pristopa k problemu.

Nasilju postaviti nasproti zavest, gledati drugega v obraz, obravnavati ga
kot osebo in odklanjati, da bi vplival na nas. Gre za harmoniziranje stvari, za
svobodo, ta pa ne pride brez konfliktov, brez trenj.

Torej se je treba uglasiti v sebi. Inštrument, ki ni uglašen, se ne more
uglasiti z drugimi inštrumenti, tudi èe so ti zelo dobri. Poskrbite za svoj
inštrument. Uglasiti glavo, telo in srce med seboj je prvi pogoj. Èe ni miru
znotraj èloveka, kako naj bo zunaj njega.

11. Potem ko je to rekel, jih je Bla�eni
12. vse pozdravil rekoè:
13. »Mir bodi z vami – moj mir
14. naj se v vas rodi in vas izpolni!«

Opazite, da Marijin Evangelij imenuje Yeshuo tudi Mojster, Bla�eni, ta, ki
uteleša bla�enost. Spomnimo se, da je v tej zadevi rekel,

da je ugodje obèutek in izpolnitev telesa (some),
da je sreèa obèutek in izpolnitev duše (psiche),
da je radost obèutek in izpolnitev duha (nous).
…
On je ustvaril ugodje, sreèo, radost
kot reflekse svetlobe in bla�enosti, ki so.

Mojster nam je na dolgo razlagal o motnjah (tarache), ki jih ustvarja naša
nevednost, in bo zato priklical drugaèen, prese�en del naše narave.

Mi še nismo v miru. Ta mir se mora šele izpolniti in je treba kar »pustiti, da
se izpolni v nas«, kajti miru ni mogoèe nikjer ustvariti, tudi v nas samih ne.
Nihèe ga ne more prodati ali se z njim okoristiti.
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Mojstrov mir je sama njegova prisotnost, je permanentni kontakt z
izvirom radosti in vedrine, njegovih uèenj in njegovega diha.

To je mir. Oèe, ki v nas rodi svojega Sina v Duhu. Je mir, ki je neodvisen in
nam ga niè ne more vzeti.

»Zapušèam vam svoj mir,
svoj mir vam dam,
ne dajem vam ga, kakor ga daje svet.«
»Ta mir, ki ne mine«, je Drugo, je »Jaz Sem«. Je Prisotnost, ki ostaja
ne glede na dobre ali slabe okolišèine.

Ta Prisotnost je v središèu nas samih in jo je treba pustiti, da raste.
Nekateri išèejo mir tam, kjer je luè, luè razlage, razumevanja, preprièanja.
To je relativna luè naših malih svetov, in naših tako imenovanih znanj. Toda
tam ni miru.

Obstajajo »zvezdnate noèi« in tisti, katere osvetlijo bolj kot neon, so
vèasih neverjetno pomirjeni.

15. Bodite pozorni, da vas nihèe ne zavede,
16. rekoè:
17. »Tukaj je,
18. tam je.«
19. Kajti v vas samih je
20. Sin èlovekov.
21. Pojdite k njemu;
22. tisti, ki ga išèejo, ga bodo našli.

Danes - tako kot v Jezusovem èasu - ne manjka mesij. Njihove obljube se
dobro prodajajo in tistih, ki so pripravljeni pustiti vse in jim slediti, tudi
mrgoli. Ob tem je veliko razoèaranj in trpljenja, vèasih tudi smrt.

Opozorilo Mojstra je vedno aktualno. »Bodite pozorni, da vas nihèe ne
zavede«. »Tukaj je, tam je,« se lahko nanaša na moškega ali �ensko, vedno
gre za osebo, ki more olajšati naše te�ave, razrešiti naše probleme, zdraviti
naše rane in boleèine in … misliti naše misli.

»Tukaj je, tam je,« velja tudi za ideologijo, dru�bo, èude�ni lek, zakon ali
odloèitev, »ki more postaviti vse na svoje mesto.« Seveda so tudi mnoga
prikazovanja Device, tukaj je, tam je in mno�ice drvijo.

Sporoèila teh prikazovanj so konèno jasna: ne navezuj se nanje, ampak se
spreobrni, »vrni se k sebi«. S postom ali molitvijo ponovno najdi pravi
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pomen �ivljenja. Konèno nismo na Zemlji, da manipuliramo s stvarmi,
ampak da �ivimo sreèanja. Premalo èasa imamo, da izkorišèamo, ga je pa
ravno zadosti, da ljubimo. Nihèe tega ne more storiti namesto nas. Kar
naprej lahko išèemo naokoli nekoga, njega ali njo, ki nas bo osvobodil
»bremena naše svobode«. Hodimo sem in tja in èe je sporoèilo avtentièno,
nas bo pripeljalo k nam samim.

V vas je Sin èlovekov.

Zanimivo, kako v tej toèki soglašajo z Marijinim vsi evangeliji.

Dokler je naš mir odvisen od zunanjih dogajanj, ni mir.

Dokler je naše razumevanje èloveka in sveta odvisno od zunanje doktrine,
ni spoznanje.

Dokler je naša ljubezen do ljudi in do sveta odvisna od njihovih èustev in
njihovega odnosa do nas, ni ljubezen.

Dokler je naše �ivljenje odvisno od okolišèin in materialnih dobrin, ki nas
sestavljajo, ni �ivljenje, to je še vedno le »zunanji èlovek«, ki vsak dan
propada, in to vesolje, ki uboga zakon entropije, in se dan za dnem
degradira.

V naši notranjosti obstaja resniènost, zavest, ljubezen, neodvisen mir –
Sin èlovekov. Realnost, rojena v èloveènosti, ki ni samo èloveška, samo
umrljiva, je Sin èlovekov, ki je tudi Sin Boga.

Za èloveka, moškega ali �ensko, Marijin Evangelij raje uporablja izraz
antropos, kar pomeni most.

To je most »Jaz Sem«, in jaz nisem med angelom in �ivaljo, med plodovito
praznino in sterilno praznino, ki jo imenuje »slabi niè«. Problem »biti ali ne
biti« je najbolj neumen, kar jih je.

Most med èisto svetlobo in materijo se izra�a v èloveku skozi tišino in s
stanjem, kjer bo naše èloveštvo prispelo k veèji …

Stran 9:
1. »Ne dodajajte nobenega pravila (horos)
2. mimo tistega, ki sem mu bil prièa jaz.
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3. Ne dodajajte zakonov tem, katere je dal Torah,
4. da ne bi postali su�nji«.

Ni drugega horos-a razen »Evangelija Kraljestva«. Razlaga: »Evangelij
Kraljestva« je eno samo pravilo »zakonodajalca«, to je Mojzesov Torah, za
katerega je priznala Cerkev, da ga je Mojzes napisal. Treba je reèi, da je ta
evangelij prišel iz razodetja in ne iz disciplinirane zunanje odloèitve.
Notranjost Kraljestva vsebuje notranje pravilo, Cerkev pa se je odloèila za
Kanon štirih Evangelijev. ¤

(Prevod: C.S.)
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Kadar vidim, da moj brat sledi zli poti

in naj bi ga zato prezirala in obsojala,

ali tedaj ne išèem zunanje namesto notranjega?

Njegov Jaz ve, da je ta pot, ki se meni zdi zla,

prav tista pot,

ki jo potrebuje za izkušnjo, ki mu manjka.

Dokler ne dobi te izkušnje,

je morda zvezan in ni prost.

Annie Besant



M a j h n e � e l j e

C.W.Leadbeater/A. Besant

Varovati pa se moraš tudi nekaterih drobnih �elja, ki jih prinaša s seboj
vsakdanje �ivljenje. Nikoli si ne �eli, da bi blestel ali da bi bil videti
pameten.

C.W.L. – Veèina ljudi si �eli, da bi bila videti pametna, da bi bili videti kar
se da najboljši. Vendar pa nihèe, ki se je �e sreèal z Uèiteljem iz oèi v oèi, ne
more nikoli pomisliti, da bi lahko izstopal. Kdorkoli je videl Njegovo slavo,
v trenutku spozna, da bi bila luè, ki bi jo lahko pokazal, kot noèna luèka v
primerjavi s soncem. Zato se mu ta misel sploh ne pojavi, oz. èe je bila prej,
je potem izginila. Èlovek, ki misli, da bo lahko njegova slabotna luè
naredila velik vtis na svet, je tisti, ki še ni videl veèjih luèi, in zato nima
primerjave.

Vendar pa moramo pri slu�enju Uèitelju na vse mogoèe naèine iz vsake
naše lastnosti narediti najboljše. Zato luèi, ki jo imamo, ne smemo zakrivati.
Ni namreè potreben le mogoèen svetilnik Uèitelja sveta, tudi male luèke naj
se pri�gejo ob obali. Velika luè tako svetlo sveti, da nekatere oslepi,
nekateri pa nikoli ne dvignejo oèi in zato skoraj ne vedo za njen obstoj.
Pritegnejo pa jih lahko manjše luèi, ker so bli�je njihovemu razumevanju.
Mnogo je takih, ki jim lahko pomagamo mi, ker sedaj še nikakor niso
pripravljeni na pomoè velikih ljudi. Tako ima vsak svoje mesto, vendar pa
si nikoli ne �elite svetiti zato, da bi izstopali. To bi bilo neumno.

Ne �eli si, da bi govoril ti. Dobro je govoriti malo, še bolje pa je molèati,
razen èe nisi povsem preprièan, da je tisto, kar bi rad povedal, resnièno,
prijazno in v pomoè. Preden spregovoriš, skrbno preveri, ali ima to, kar
nameravaš povedati, vse te tri lastnosti; èe jih nima, raje molèi.

A.B. – Ljudje, ki �elijo neprestano govoriti, ne morejo vedno govoriti
razumno in tako govorijo o stvareh, ki jih ni vredno poslušati. Na ta naèin
prispevajo k velikanskemu toku opravljanja, ki je v svetu. Tako naredijo
neprecenljivo škodo, saj dovolijo jeziku, da je njihov gospodar, namesto da
bi mu oni gospodovali. In tu je nauk, ki sem ga od Uèitelja pogosto slišala:
premisli, preden spregovoriš, ali bo tisto, kar nameravaš povedati resnièno,
prijazno in v pomoè, in èe nima teh treh lastnosti, raje molèi. To vas bo
upoèasnilo pri govorjenju, tako da boste postopoma ugotovili, da govorite
manj, in to bo dobro.
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Klepetavi ljudje zapravljajo svojo energijo, ki naj bi bila uporabljena za
koristna dejanja. Oseba, ki mnogo govori, je obièajno slab delavec. Mogoèe
si mislite, da te opombe o govorjenju prav lahko letijo tudi name, ker kar
naprej predavam. Vendar pa zunaj mojega dela ne govorim veliko. Izgubila
sem sposobnost za klepetanje, tako da mi ljudje pogosto oèitajo moj molk.
Na Zahodu se moram pogosto prisiliti h govorjenju, ker ljudje veèinoma
menijo, da molk pomeni zlovoljnost ali ponos ali nestrinjanje. Seveda
potem moja spretnost govora ni prav velika, razen èe nimam res kaj
doloènega in koristnega povedati.

Na vsak naèin govorite le tedaj, ko imate tehten razlog, ko imate res kaj
koristnega povedati, ko govorite iz prijaznosti do drugih. Ne mislim torej,
da je potrebno ustaviti to vrsto govorjenja. Ustaviti je potrebno nekoristno
klepetanje. Vsaka nekoristna beseda je nova opeka v steni, ki vas loèuje od
vašega Uèitelja in tisti, ki �elijo priti do Njega, morajo to resno upoštevati.

Kdor mnogo govori, ne more govoriti resnice. S tem ne mislim, da
zavestno in namerno ne govori resnice, ampak da ne more biti vedno toèen,
in netoènost je neresnica. Te�ko da je še kaj slabšega, kot imeti okoli sebe
atmosfero neresniènosti, ki jo vedno ustvarjamo z nenatanènim govorom.
Pogosto dobivam pisma s celo poplavo besed in z zelo malo jedra nekje na
sredini. Pri vseh vsakdanjih dogodkih �ivljenja se uèimo zmanjševati
pretiravanje. Zato, ko dobim na primer pismo, v katerem se nekdo nad
nekom prito�uje – in takih pisem je mnogo – sodim na osnovi mojega
poznavanja pišèevega karakterja in na osnovi obèutenja njegovega
razpolo�enja v èasu pisanja.
Manu je rekel, da tisti, ki je zagospodaril nad jezikom, je zagospodaril nad
vsem. In kršèanski Uèitelj je rekel: »Jezik je mali èlan, ki se širokousti z
velikimi stvarmi. Glej, kako lahko majhen plamen zaneti velik po�ar! In
jezik je ogenj, svet krivice: tako je jezik med našimi èlani tisti, ki oskruni
celo telo.«

Obvladati jezik pomeni obvladati ni�jo naravo. Majhne te�ave, ki jih
imajo ljudje, so veèinoma posledica njihovih praznih besed, reakcije
njihovih lastnih besed. Manjši glavoboli, slabo poèutje, depresije itd.
nastanejo na ta naèin. Èe bi se ljudje, ki jih pestijo te te�ave, nauèili molèati,
bi si kmalu izboljšali svoje fizièno zdravje, delno zato, ker ne bi veè
izgubljali vse �ivène energije, ki jim odteka z govorjenjem, in delno zato,
ker jim ne bi bilo neprestano treba odplaèevati majhnih karmiènih dolgov,
ki so posledica njihovih nekoristnih besed.
Spomnimo se, da je Pitagora nalo�il svojim uèencem dve leti molka. To
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dejstvo bi moralo biti zelo va�no za nas, ker je bil Uèitelj, ki ga sedaj
poznamo kot Kuthumija, uèitelj Alcyona in tudi škofa Leadbeatra.

V Indiji je mnogo jogijev, ki jim pravijo muniji. Zaobljubili so se
molèeènosti, kar pomeni tudi njihovo ime. V tej de�eli so to vedno cenili.
Poznam nekega mo�a, ki to zaobljubo dr�i �e deset let in prinesla mu je
velik mir in dostojanstvo. Zaradi te zaobljube �ivi mnogo bolj duhovno
�ivljenje, kot bi ga sicer. Seveda se nas veèina ne more tako zaobljubiti, ker
�ivimo v svetu in moramo opravljati razlièna dela, vendar pa lahko in tudi
naj bi sledili temu duhu, tako da bi bili tiho, kadarkoli bi le bilo mogoèe, ne
da bi pri tem koga u�alili.

Potreba po neprestanem opazovanju in presojanju je koristna kot trening
za veèjo zbranost. Nekaj morate reèi, vendar pa si morate doloèiti, da ne
boste rekli veè kot je potrebno, da izpolnite okultno pravilo o prijaznosti in
koristnosti. Dobra vaja je, da naredite tak sklep za en dan naenkrat. Zjutraj
si doloèite, da èez dan ne boste spregovorili nobene nekoristne besede – to
bi bil vsaj en dober dan. Naši bratje jainisti izkoristijo podobne vaje za
uèenje pozornosti in zbranosti. Zjutraj si doloèijo, da èez dan ne bodo
poèeli doloèene stvari - ki je sama po sebi lahko èisto nepomembna - in
potem tega ne poènejo. Navada pozornosti, ki jo na ta naèin vzbudijo,
odpravi nepremišljenost. Tudi gospod Buda je zelo opozarjal o
nepremišljenosti, o pomanjkanju pozornosti, ki vodi èloveka v mnoge
zmote.

(Prevod:B.�., iz Pogovori o poti okultizma-I.del)
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Preden morejo usta govoriti vprièo Mojstrov,

morajo izgubiti moè, da ranijo.

Luè na Pot



POGLED V DELO TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

9. sreèanje krogov TD v Sloveniji

31.marca 2007 smo se sreèali èlani vseh krogov v novih prostorih kroga
Razumevanje v Celju, Kidrièeva 3. Najem novih prostorov, ki ga je
omogoèila Mestna obèina Celje, je za krog Razumevanje in za celotno TD
velika pridobitev, saj nam bo to omogoèilo kvalitetnejše delo. Zato je bil
program tega sreèanja slovesnejši in daljši. V dopoldanskem delu so se
vrstila predavanja o polkovniku Olcottu, Krishnamurtijev govor v Madrasu
ter pisma mahatem -3.del predavanja R.Burnier v Naardnu 2006.
Po zakuski smo odšli na celjski grad, nato pa na ogled gledališke predstave
Pod košatim oèesom, prirejeni po literarni predlogi Alme Karlin in v
izvedbi KUD Teharje.
Sreèanja se je udele�ilo veliko èlanov in vse nas je obogatilo. Èlani kroga
Razumevanje so za organizacijo tega dne vlo�ili veliko bratskega duha in
dobre volje.

Mini šola

V soboto, 21.04.2007 je krog Razumevanje v Celju organiziral 1.mini
šolo, katere vsebina je bila v celoti posveèena uèenju J. Krishnamurtija.
Najprej smo si ogledali film o Krishnamurtijevem �ivljenju, nato pa video
posnetek njegovega predavanja : Kako se lahko mo�gani transformirajo.
Mini šole so se udele�ili èlani iz vseh krogov.
Tudi v prihodnje bo krog Razumevanje organiziral meseène mini šole,
predvidoma vsako zadnjo soboto v mesecu. Vabljeni so vsi èlani in
interesenti.

Obisk ge. Mary Anderson v Sloveniji

Mednarodna tajnica TD, ga.Mary Anderson, nas je letos obiskala od
22.5.2007 do 1.6.2007.
V Ljubljani je imela javno predavanje z naslovom Pot do sebe, v Celju
Iskanje sreèe, v Kopru Samoraziskovanje in vzgoja in v Mariboru
Preprostost.
V krogu v Ljubljani je predavala o Diagramu meditacije gospe Blavatsky, v
krogu v Celju o Temeljnih znaèilnostih budizma, v krogu v Mariboru pa je
odgovarjala na vprašanja èlanov.
Bila je glavna predavateljica poletne šole na Sonèku v Hrvatinih.
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Obiskala je tudi èlane v Zagrebu, kjer je imela javno predavanje in
predavanje za èlane. Spremljal jo je predsednik TD Dušan �agar in še nekaj
èlanov TD iz Slovenije.

Poletna šola na Sonèku v Hrvatinih

Krog Surya je od 25.05. 07 do 27.05.07 organiziral poletno šolo na
Sonèku v Hrvatinih. Moto šole je bil: Pot do sebe. Vsa predavanja je imela
ga.Mary Anderson. Poleg predavanj, ki jih je imela �e po razliènih mestih
Slovenije, je na šoli predavala še o Teozofiji za smiselno �ivljenje ter o
Siddhartovih mnogih �ivljenjih.
Šole se je udele�ilo okoli 50 èlanov, v soboto pa so prišli tudi èlani iz R
Hrvaške (Nino, Suzana in �eljko).
Tridnevno bivanje na Sonèku je bilo zelo prijetno, saj je vse potekalo zelo
mirno in tekoèe.
Gospa Mary Anderson je tako letos kot �e vsa leta doslej s svojimi
predavanji spodbudila globlje razmišljanje o poti do svoje lastne
notranjosti.

Obisk predsednice Mednarodnega Teozofskega društva

dr. Radhe Burnier

Od 1.07.07 do 4.07.07 nas je obiskala ga. Radha Burnier, predsednica
Mednarodnega TD iz Adyarja.
Predavala je v krogu v Ljubljani, za vse èlane Društva pa je imela tri dni
predavanja v prostorih kroga Razumevanje v Celju. Tema predavanj je bila
Osnovno delo Teozofskega društva. Predavala pa je še o Zlatih stopnicah ter
o osebnih sreèanjih s J. Krishnamurtijem.
Spremljal jo je g. Gautama Gopalaratnam, ravnatelj Krishnamurtijeve šole
iz Adyarja, ki nam je predaval o naèinu pouèevanja v njegovi šoli. Pokazal
nam je tudi nekaj diapozitivov.
Naša predsednica nam je prinesla veliko luèi in notranjega �ara in njene
besede modrosti ostajajo v globini naše duše kot semena, ki èakajo, da bodo
ob vsakodnevnih �ivljenjskih izkušnjah pognala kali in obrodila dober sad.

Veè o obisku predsednice v naslednji številki Teozofske misli.

62



OBVESTILA

Šola Modrosti

Ga. Dolores Gago, tajnica šole Modrosti v Adyarju sporoèa, da bo letošnja
šola Modrosti potekala od 5.novembra 2007 do 1.februarja 2008.
Teme in predavatelji:

5.-17.november : Osnovni teozofski principi;
predavateljica: ga. Dolores Gago

19. nov. -1. dec. : Temeljna teozofija in èlovekova prihodnost
predavatelj: prof. C.A. Shinde

3. dec.- 15.dec. : Prastara modrost in sodobni uvid
predavatelj: prof. R.C. Tampi

Predavanja bodo potekala od ponedeljka do petka dopoldne in popoldne.
Ob nekaterih popoldnevih bodo lahko študentje sami pripravili samostojne
predstavitve doloèene teme. Lahko se bodo posvetili samostojnim
raziskavam ali pa študiju v knji�nici.
Podrobnejše informacije so na voljo pri predsednikih krogov.

132. mednarodna konvencija

Ga. Mary Anderson, mednarodna tajnica TD sporoèa, da bo letošnja 132.
mednarodna konvencija Teozofskega društva na sede�u Društva v
Adyarju, od 26. do 31.decembra 2007.
Kot delegati so dobrodošli vsi zaslu�ni èlani Društva.

20. obèni zbor Teozofskega društva v Sloveniji

bo 29.septembra 2007 ob 11.uri, predvidoma v prostorih kroga
Razumevanje v Celju. Vabljeni vsi èlani.
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Na voljo imamo knjige:

H.P.Blavatsky, Kljuè k teozofiji (Knjiga razlo�i osnove starodavne
Modrosti.)
H.P.Blavatsky, Glas tišine (Knji�ica starodavnih naukov za resne iskalce.)
I.K. Taimni, Samokultura (Delo natanèno oriše celotno notranjo, nevidno
zgradbo èloveka, razlo�i naèin in pogoje za razvoj njegovih nevidnih teles
ter opiše njihov pomen; podaja oris ozavešèanja in samospoznanja ter uvod
v razumevanje joge.)
D.Audoin, Spoznavanje samega sebe (Opis nevidnega ustroja èloveka,
bivajoèega na razliènih ravneh zavesti. Razkriva, da je mo�nost razvitja
zavesti neomejena.)
Alcyone (J.K.), Ob nogah Uèitelja (Drobna knji�ica z jedrnato, a
razumljivo obravnavo etièno-moralnih temeljev �ivljenja in duhovne poti.)

Obvestilo: internetna stran Mednarodnega Teozofskega društva s sede�em
v Adyarju, Chennai, Indija: http://www.ts-adyar.org

Predsednica: ga. Radha Burnier
Podpredsednik: g. John Algeo
Tajnica: ga. Mary Anderson

Publikacija: The Theosophist
Sede�: ADYAR, CHENNAI (MADRAS) 600 020, INDIA

Teozofsko društvo v Sloveniji
Predsednik: Dušan �agar
Podpredsednica: Ljuba Sušanj
Tajnica: Melis Pangerc
Publikacija: Teozofska misel
Sede�: Kunaverjeva 1
Tel. 040/463-209 ali 05/627-37-14
E- mail: zagardusan@yahoo.com
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