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BESEDILO SKLEPOV, KI JIH JE SPREJEL GENERALNI
SVETTEOZOFSKEGADRUŠTVA

SVOBODADRUŠTVA
Teozofsko društvo sodeluje z vsemi drugimi organizacijami, ki s
svojimi cilji in aktivnostmi omogočajo tako sodelovanje, vendar je in
ostaja od njih popolnoma neodvisna organizacija, ki ni posvečena
nobenim drugim, razen lastnim smotrom. Društvo namerava razviti
svoje delo po najširših in najobsežnejših smernicah, napredovati k
svojim trem ciljem, se po njih ravnati v skladu z božansko Modrostjo,
ki je vsebovana v imenu Teozofija.

Univerzalno bratstvo in Modrost sta nedoločena in neomejena in vsak
član Teozofskega društva ima popolno svobodo mišljenja, vendar pa
skuša Društvo vedno obdržati svoj poseben in edinstven značaj, zato
se ne pridružuje in ne istoveti z nobeno drugo organizacijo.

SVOBODAMISLI
Ker se je Teozofsko društvo razširilo daleč po svetu in ker so
pripadniki vseh ver postali njegovi člani, ne da bi se pri tem
odpovedali posebnim dogmam, naukom in verovanjem svojih religij,
menimo, da je treba poudariti, da ni nobenega nauka, nobenega
mnenja, pa naj bi ga učil in zastopal kdor koli, ki bi kakor koli vezal
člane Društva, in nobenega nauka, ki ga ne bi mogel vsak član sprejeti
ali zavrniti. Edini pogoj za članstvo je soglasje s trmi društvenimi cilji.
Noben učitelj ali pisatelj od H.P.B. naprej ni avtoriteta, da bi vsiljeval
članom svoje nauke ali mnenja. Sleherni član ima pravico, da se
priključi kateri koli miselni šoli, ki si jo utegne izbrati, nima pa
pravice, da bi svoj izbor vsiljeval drugim. Nobenega kandidata za
funkcijo v Društvu in nobenega volilca ne moremo šteti za
nesposobnega za kandidaturo ali volitve zaradi njegovega prepričanja
ali ker pripada neki drugi miselni šoli. Mnenja ali verovanja ne dajejo
niti predpravic niti nimajo za posledico kazni. Člani Generalnega
sveta z vso resnostjo zahtevajo od vsakega člana TD, da ohranja, brani
in se ravna po teh osnovnih načelih in da uveljavlja svojo pravico do
svobode misli in njenega izražanja v okviru vljudnosti in spoštovanja
drugih.

TEOZOFIJO sestavljajo resnice, ki so podlaga vsem religijam in jih
ne more nobena od njih razglasiti za izključno svojo last. Človeku
ponuja filozofijo, ki mu pomaga razumeti življenje in mu kaže, kako
pravičnost in ljubezen vodita njegov razvoj. Postavlja smrt na njeno
pravo mesto kot ponavljajoči se trenutek v neskončnem življenju ter s
tem odstranja pregrado k polnejšemu in bolj sončnemu bivanju.
Teozofija svetu prinaša ZNANOST DUHA, ker uči razumeti, da je
DUH pravi JAZ, um in telo pa sta njegova služabnika. Osvetljuje spise
in doktrine religij, tako da razkriva njihove skrite pomene,
upravičujoč jih v očeh razuma, kakor so bile vedno upravičene v očeh
intujicije.

Člani Teozofskega društva proučujejo te resnice, teozofi pa si jih
prizadevajo živeti. Vsakdo, ki je voljan preučevati, biti strpen, si
prizadevati in vztrajno delati, je dobrodošel kot član, in od njega je
odvisno, ali bo postal pravi teozof.

TEOZOFSKO DRUŠTVO je organizacija razmišljujočih ljudi,
pripadnikov katerekoli ali nobene verske organizacije. Združujejo jih
soglasje s tremi cilji Društva, želja, da bi odpravili sovraštvo med
verami in pritegnili ljudi dobre volje ne glede na njihovo versko
prepričanje, ter želja, da bi preučevali verske resnice in delili izsledke
svojih dognanj z drugimi.

Ne veže jih nikakršna izjava skupnega prepričanja, ampak le skupno
iskanje in težnja po resnici. Menijo, da je resnično treba iskati s
študijem, razmišljanjem in predanostjo visokim idealom.

Resnica je zanje nagrada, vredna naporov, ne dogma, ki jo postavi
avtoriteta. Smatrajo, da bi prepričanje moralo biti rezultat
individualnega študija ali intuicije in da ne more biti prehodno.
Prepričanje naj temelji na znanju, ne na trditvi. Člani širijo strpnost do
vseh, tudi do nestrpnih, vendar ne kot ugodje, ki ga podarjajo, temveč
kot dolžnost, ki jo izpolnjujejo. Nevednost si prizadevajo odpraviti, ne
kaznovati. Sleherno religijo vidijo kot izraz božanske modrosti, in
dajejo prednost študiju religije, ne zavračanju, ter izpopolnjevanju, ne
spreobračanju. Mir je njihovo geslo, kakor resnica njihov cilj.
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Dragi bralec,

prièujoèa Teozofska misel je v celoti posveèena prvemu predsedniku -
ustanovitelju Mednarodnega teozofskega društva s sede�em v Adyarju v
Indiji, Henryju Steelu Olcottu, katerega 100-letnico smrti smo praznovali
17.februarja 2007.

Henry Steel Olcott se je rodil 2.avgusta 1832 v Orangeu v ZDA in umrl
17.februarja 1907 v Adyarju v Indiji.

Bil je velik slu�itelj èloveštva in pravi pionirski duh. Odlikovali so ga
nesebiènost, soèutje, poštenost, izredna sposobnost organiziranja, pogum,
skromnost, predvsem pa predanost in resonanca z Mojstri modrosti.
Delu za Teozofsko društvo je bil tako predan, da ni bilo stvari, ki bi ga
zaustavila pri tem. To, kar je zapisala Annie Besant, nam pove vse:

Nekega dne sem mu rekla:

"Henry, mislim, da bi si za Društvo odrezal še svojo desnico."

"Svojo desnico !" je kriknil.

"Samega sebe bi razrezal na majhne košèke, èe bi to Društvu kaj
koristilo."

In tako bi resnièno tudi storil.

Ob teh besedah se lahko globoko zamislimo, kajti taka predanost je res
zelo redka in veèje ljubezni do Društva si ni mogoèe zamisliti. V prvi vrsti je
bil èlovek dol�nosti, zato so mu Mahatme lahko popolnoma zaupali.
Biti pionir, kar je polkovnik Olcott nedvomno bil, pomeni biti èlovek
izrednega poguma. Pogumni pa ne moremo biti, èe v svojem srcu nimamo
ljubezni do èloveštva. Zato nam bi naš prvi predsednik lahko bil velik vzor.
Vprašamo se lahko, koliko soèutja in ljubezni je v nas do naših sobratov, ki
�ivijo v nevednosti, zaslepljeni z veliko iluzijo loèenosti. Zato je vladar
sveta vse veèja in veèja tekmovalnost in vsakovrsten pohlep. Danes je na
voljo mnogo veè teozofske literature kot v Olcottovem èasu, imamo mnogo
bolj razvita tehnièna sredstva, govoriti o teozofiji ali prastari modrosti danes
še zdaleè ni veè tako te�avno. Vendar pa vemo, da nam niti knjige niti
internet niti drugi tehnièni mediji ne bodo prinesli bratstva in boljših
medèloveških odnosov, èe mi sami ne bomo �iveli teozofije tudi v
vsakdanjem �ivljenju. To je edina pot za preobrazbo èloveštva. Bratstvo
namreè ni neka mrtva stvar, ki se jo da objaviti na internetu in natisniti v
èasopisih, to je �ivi odnos naklonjenosti do soljudi in do vseh drugih
bitij.



Pozabiti nase in �iveti za druge - to je moto pravega teozofa, resniènega
slu�itelja èloveštva.

In tak resnièni slu�itelj je bil naš prvi predsednik, ki je postavil delo za
Društvo na prvo mesto, èeprav je moral mnogokrat prenašati mnogo
obrekovanja, intrig in nehvale�nosti.
Bil je in ostaja ena najsvetlejših zvezd na teozofskem nebu.
Na njegovem spomeniku v Adyarju so izklesane besede: "Naj se kmalu
vrne."
Da bi bilo tako.

Uredništvo
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POLKOVNIK OLCOTT – BOLJŠI ÈLOVEK

Radha Burnier

Polkovnik Olcott je bil nedvomno mnogo boljši kot drugi ljudje. Uspešen
je bil na mnogih podroèjih, kajti kjerkoli je �ivel in delal, je udejanjal
kvalitete srca in duše, ki so ga naredile vrednega, da ga imenujemo ‘boljši
èlovek’ – z izrazom, ki ga je uporabljal Konfucij.

Kot mladi mo� je postal slaven z ustanovitvijo vzorène farme za
znanstveno poljedelstvo in kmalu zatem s postavitvijo prve kmetijske šole s
sistematiènim pouèevanjem. Pri 23 letih mu je grška vlada ponudila
vodenje oddelka za raziskave v kmetijstvu v Atenah, kar je zavrnil. Kmalu
zatem so mu v Washingtonu ponudili mesto ravnatelja na kmetijskem
ministrstvu, ki ga je tudi odklonil. Vzrok tega zgodnjega izrazitega uspeha
je bila njegova prizadevnost, odloènost in predanost za blagor èloveštva. Ni
delal iz �elje po priznanju ali po ustvarjanju dobièka, njegova dejanja je
vodil èisti duh altruizma.

Annie Besant je kasneje napisala, da so ga izkušnje in kvalitete, ki jih je
pridobil v teh posvetnih dejavnostih, pripravile za delo, ki ga je opravljal
kasneje - za navdihovanje številnih ljudi za ideal univerzalnega bratstva
brez razlikovanja v rasi, veri, kasti, itd. in za delo v Teozofskem društvu.
Pogosto je zavraèal presti�ne in donosne ponudbe, da bi opravil tisto, kar je
bilo z višjega vidika bolj potrebno. Tukaj ne bomo podrobno opisovali
vloge, ki jo je imel pri zatiranju podkupljivosti v ameriški vojski in kako si
je pridobil ugled v novinarstvu, najprej kot kmetijski dopisnik in kasneje
kot raziskovalni novinar za ugledne èasopise, kot so bili New York Tribune,
New York Sun in New York Graphic.

Njegovo �ivljenje je bilo primer, kako lahko tako imenovane posvetne
dejavnosti, kadar so pre�ete s pravimi lastnostmi, naredijo osebo primerno
za vodenje sveta k moralnemu in duhovnemu napredku. Bil je predsednik
Teozofskega društva od ustanovitve leta 1875 pa vse do svoje smrti leta
1907. Ni bil funkcionar le po nazivu, bil je vodja v najboljšem pomenu
besede. Biti na èelu organizacije, ki je posveèena svetovnemu bratstvu in
miru med ljudmi na Zemlji, ne zahteva le obièajnih poslovnih sposobnosti,
ampak z duhovnega vidika globoko razumevanje èloveške psihologije in
potreb èloveštva – in to je imel.

Ko je kot novinar na kraju, kjer so se dogajali pomembni spiritualni
pojavi, sreèal gospo H.P.Blavatsky, je za�arela vsa njegova osebnost, kar ga
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je pripeljalo bli�e k posameznim mojstrom Vzhoda. Blavatsky je uèila
prastaro Modrost v obliki, ki jo je svet, posebno Zahod, v tistem èasu
potreboval. Vendar pa je bil Olcott tisti, ki je zaradi svoje velikanske
sposobnosti predstavljanja in širjenja naukov Modrosti, vplival na nešteto
ljudi po vsem svetu, da bi spremenili svoj naèin �ivljenja, in ta vpliv se èuti
še danes.

Polkovnik Olcott je znal postaviti ustanovitvena pravila Teozofskega
društva, ki se popolnoma prilegajo namenu in znaèaju Društva. S tem so se
pokazale njegove sposobnosti in potrdili dokazi o njegovi daljnovidnosti za
stoletje in èetrt. Ta pravila zdru�ujejo vse potrebno za posamezne èlane, ki
imajo vso svobodo pri iskanju resnice in pri uporabi pravih naèel v
�ivljenju, istoèasno pa podpirajo sodelovanje, medsebojno toleranco in
solidarnost pri delu za dobrobit èloveštva in bitij, ki jih teozofi imenujemo
‘mlajši bratje’. Redko se zgodi, da kakšna organizacija poudarja potrebo po
dobrih medsebojnih odnosih med altruistiènimi ljudmi s skupnimi cilji, ki
bi zajemala oboje - osebno svobodo in moèan obèutek enotnosti. Enotnost,
brez slepega prilagajanja, je glavna znaèilnost Teozofskega društva.

Olcottov dinamizem je imel moèan vpliv na azijski um, ko je bil le-ta v
nevarnosti, da potone v stanje pasivnosti in prilagodljivosti pod
nepremagljivo oblastjo, ki ni prenesla duha raziskovanja. Budistom,
hindujcem, zoroastrijcem in drugim, s katerimi je prišel v stik, je vlil novo
energijo. Izjava britanske vlade, da so ustanovitelji Društva (posebno ga.
Blavatsky) vohuni, je bila reakcija na velikanski uspeh, ki so ga kot skupina
imeli pri prebujanju speèe zavesti podjarmljenih ljudi.

Polkovnik Olcott je bil èlovek velike poštenosti in pokonène dr�e. To mu
je dalo moè, da je v imenu vlade ZDA obto�il celo nekaj pomembnih ljudi,
ki so bili vpleteni v korupcijo pri dobavi blaga, itd. ameriški vojski in
mornarici. Njegovo delo ‘Listi starega dnevnika’ (ki naj bi jih prebral vsak
èlan TD) vsebujejo veliko humorja na raèun njegovega obiska v Jammuju
in Kashmirju, kamor ga je povabil maharad�a osebno. Eden izmed dr�avnih
uslu�bencev je bil poslan v Lahore, ki je sedaj v Pakistanu, da bi Olcotta
spremljal. Maharad�e so imeli obièaj, da so obiskovalca obdarili z denarjem
in dragocenimi oblaèili, toda Olcott, ki ni hotel odstopiti od svojih naèel, je
rekel, da ne bo sprejel niti ene same rupije. Dolgo preprièevanje in
pošiljanje telegramov ni prineslo rešitve. Nazadnje so se dogovorili, da bo
Olcott sprejel darila le kot predsednik Teozofskega društva in o tem izdal
potrdilo. V svojem Dnevniku je jasno zapisal, da je kot predsednik Društva



»pripravljen sprejeti kakršnakoli darila, vseeno kako velika, da le nikogar
ne oškodujejo.«

Ko so tako prijateljsko rešili problem, je polkovnik Olcott u�ival
radodarno maharad�evo gostoljubnost. Del poti je prejahal na hrbtih
kraljevih slonov, razkošno so ga nastanili in zanj je skrbela cela armada
slu�abnikov.

Mnogo drugih, manj zabavnih dogodkov o Olcottovi strogi poštenosti
lahko najdemo v zgodovinskih zapisih o razvoju Društva v Listih dnevnika.

Pravkar reèeno ne bi smelo narediti vtisa, da je bil neka mogoèna
osebnost. Olcott je bil vesel, prijazen in vsem naklonjen. C.W.Leadbeater in
A.J.Cooper-Oakley sta bila leta 1885 mlada sodelavca v glavnem stanu v
Adyarju. Ne glede na te�ko delo, ki ga je Olcott imel, je vedno našel èas, da
je spodbujal in opogumljal mlade mo�e pri njihovih nalogah. Imel je svoj
naèin zbiranja donacij. Po letni konvenciji v Adyarju, ki je bila v tistih dneh
za delegate brezplaèna, je ustvaril veselo vzdušje s pozivanjem ljudi, naj
donirajo, kolikor lahko. Po ustanovitvi šole Olcott Memorial School je bilo
nekaj deèkov, ki so bili dovolj pridni, da so postali kasneje uèitelji, in
predsednik jih je vèasih povabil na plavanje v reko Adyar, on pa je bil med
njimi s cigaro v ustih in èasopisom v roki.

Ob stoletnici njegovega odhoda ne moremo za višje namene storiti niè
veè, kot da �rtvujemo svoje osebne cilje in �elje ter naredimo univerzalno
bratstvo za �ivo resniènost in tako odpremo poti za prava duhovna uèenja,
da bodo našla pot v srca mo� in �ena po vsem svetu.

(Prevod: B.�.)
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Sreèa je parfum,

ki ga ne moreš zliti na druge,

ne da bi sam prestregel nekaj kapljic.

R.W.Emerson



DR�AVLJAN SVETA: POLKOVNIK OLCOTT IN

ÈLOVEKOVA POPOLNOST

(predavanje na zboru v Adyarju, 26. decembra 2006)

John Algeo

V 2. stoletju pred našim
štetjem je latinski dramatik
Terencij zapisal: ‘Homo sum:
humani nil a me alienum puto’,
kar pomeni: ‘Èlovek sem; niè
èloveškega mi ni tuje’. Terencij
je pisal uglajene in prefinjene
komedije z realistiènimi in
privlaènimi znaèaji. Znan je po
številnih rekih, ki jih je skoval in
so prešli v splošno rabo; danes
jih morda sprejemamo kot
klišeje, vendar so bili v èasu
nastanka sve�i.

V Terencijevih izvirnih delih
najdemo veliko drobcev
modrosti, kot so: ‘Kolikor ljudi
(ali glav), toliko mnenj (ali

misli)’, ‘Sreèa je naklonjena pogumnim’, ‘Nièesar v pretiravanju’, ‘Èas
pozdravi vse rane’ in ‘Niè novega se ne pove, kar ni bilo �e reèeno’. Toda
med vsemi je morda najgloblji rek ‘Èlovek sem; niè èloveškega mi ni tuje’.
To je znamenita izjava o resnici, da smo vsa èloveška bitja v osnovi enaka –
telesno, èustveno, miselno in duhovno.

Res, vsak od nas je unikaten zaradi svojih posebnih èloveških izkušenj.
Toda kot bitja, ki imamo take izkušnje, smo v osnovi vsi enaki. Seveda smo
pogojeni vsak s svojo kulturo, zato se odzivamo na razliène naèine. Toda
kot bitja, ki se odzivamo, smo v bistvu vsi enaki. Razlike med nami so
površinske in nakljuène; naša istovetnost je globoka in vzroèna.
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Vsi veliki duhovni uèitelji so trdili, da smo v osnovi vsa èloveška bitja
enaka. Danes našo enost potrjujejo tudi genetiki. Èloveška genska koda je
sestavljena iz kakšnih treh milijard molekul in veèinoma so telesa nas vseh
sestavljena po natanèno enaki kodi. Najbolj razlièni ljudje se med seboj
razlikujejo le po dveh desetinah odstotka svoje DNK. Ljudje smo veè kot
‘bratje’; smo velika skupina ‘identiènih dvojèkov’.

Zato je Terencij, ko je dejal, da mu kot èloveku ni niè èloveškega tuje,
povedal popolno resnico. In dokler tudi mi ne spoznamo te resnice, še
nismo popolnoma èloveški. Da bi bili celovita in popolna èloveška bitja,
paè moramo spoznati, da smo vsi pravzaprav enaki. Vendar noben èlovek ni
popolnoma (‘perfektno’) èloveški. Beseda ‘perfekten’ izhaja iz latinskega
korena in pomeni ‘popolnoma izdelan’. Nihèe od nas ni popolnoma
izdelan, vsi smo samo dela v nastajanju. Èe bi bili ‘perfektni’, ne bi bili
tukaj, paè pa bi se dru�ili z Mojstri! Seveda pa popolnost ali perfektnost na
tem svetu ni nekaj absolutnega. Niè na tem svetu ni absolutno, vse je
relativno. Zato je tudi reèeno, da je svet ‘maja’(maya). Kakor nam pove Luè
na Pot, bomo stopili v luè, plamena pa se ne bomo nikoli dotaknili. Ne glede
na to, koliko luèi do�ivimo, še vedno je pred nami svetlejša luè, kajti
plamen, vir luèi, po svetlobi prekaša vse svoje �arke. Podobno tudi
popolnost ne pozna konca: kakor koli se pribli�amo popolnosti, vedno je
pred nami še višja popolnost. Prav to nam pove prva od treh resnic v Belem
lotosu: ‘Èlovekova duša je nesmrtna in nje prihodnost je prihodnost bitja,
èigar rast in velièastnost je brezmejna.’

Tema te konvencije je ‘Budno oko za èloveško popolnost’. Vzeta je iz
navodila, ki nam je zelo drago in se imenuje Zlate stopnice. Zato je prav, da
razmislimo o viru naše teme in poišèemo njen pomen v širšem kontekstu
‘Zlatih stopnic’. Ker pa konvencija poteka tik pred stoletnico smrti našega
prvega predsednika in ustanovitelja Henryja Steela Olcotta, je tudi prav, da
pogledamo, kako naša tema velja zanj, saj bomo na tej konvenciji in v
prihodnjem letu poèastili spomin na njegovo �ivljenje.

ZLATE STOPNICE

Navodilo ‘Zlate stopnice’ je Helena Petrovna Blavatsky citirala iz pisma
enega od Mojstrov (glej Collected Writings XII, str. 503 in 591). Zaène se z
opozorilom, naj bomo pozorni. Nato sledi seznam trinajstih lastnosti ali
kvalitet, ki sestavljajo stopnice, vodeèe iz zunanjega sveta nevednosti (ali
avidye) v notranji svet bo�anske modrosti (to je v Brahmavidyo ali
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teozofijo). Besedilo se konèa s sklepno pripombo o trinajstih lastnostih ali
stopnicah. Celotno besedilo je sestavljeno iz naslednjih petnajstih delov:

Glej resnico pred seboj: èisto �ivljenje, odprt um, èisto srce, goreè razum,
odstrto duhovno zaznavanje, bratstvo do souèencev, pripravljenost za
dajanje in sprejemanje nasvetov in poduka, vdan èut dol�nosti do Uèitelja,
radovoljna poslušnost zapovedim Resnice, kateri smo poklonili zaupanje in
verovanje, da jo Uèitelj poseduje; pogumno prenašanje osebnih krivic,
hrabro izpovedovanje naèel, neustrašna obramba tistih, ki so po krivici
napadeni, in budno oko za ideal èloveškega napredka in popolnosti, kakor
ga uèi tajna znanost (Gupta Vidya) – to so zlate stopnice, po katerih naj se
vzpenja uèenec k hramu bo�anske Modrosti.

Razmislimo o vseh petnajstih delih te znamenite izjave, da bi dojeli témo
naše konvencije, ki je vtisnjena v zadnji od trinajstih stopnic.

U v o d. Uvodno opozorilo pravi: ‘Glej resnico pred seboj.’Pove nam, da
je tisto, kar naj bi vedeli, prav pred nami, in vse, kar je treba storiti, je, da
smo na to pozorni. Opozorilo spominja na besede Mojstra Kristusa,
zapisane z majhnimi razlikami kar devetkrat v vseh treh sinoptiènih
evangelijih: ‘Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša’ (Matej 11:15, tudi
13:9, 13:43, Marko 4:9, 4:23, 7:16, Luka 8:8, 14:35) in še posebej: ‘Oèi
imate, pa ne vidite? In ušesa imate, pa ne slišite? In ali se ne spominjate …?’
(Marko 8:18). Resnica je veèno pred nami; samo spomniti se je moramo.
Resnico poznamo �e od svojega brezèasnega zaèetka, pa smo jo pozabili;
zato smo poklicani, da se nanjo spomnimo.
Platon pravi v svojih dialogih Meno in Phaedrus, da �e vemo vse, kar je res
potrebno vedeti, èeprav smo o tem izgubili spomin. Zato, kar moramo
storiti, je, da si povrnemo spomin. Grška beseda za spomin je mneme, iz
katere izhaja pridevnik mnemon, ki pomeni ‘pozoren’, to pa spominja na
budistièno vrlino ‘pozornost’, ki pomeni zavedanje, kje smo (‘tukaj’), kdaj
smo (‘zdaj’) in kaj smo (poslednje/najvišje vprašanje �ivljenja). Iz grške
besede mnemon izhaja tudi izraz mnemotehnièen, ki pomeni ‘povezan s
spominom ali ki uri spomin’.
Èe izgubimo spomin, trpimo zaradi ‘amnezije’ (zaèetni a- pomeni isto
kakor a- v sanskrtski besedi avidya, ki pomeni pomanjkanje vidye ali
modrosti; tak a- imamo tudi v drugih besedah, na primer: atonalen –
breztonski, amoralen – nemoralen, ahistorièen – nezgodovinski). Torej, èe
imamo pomanjkanje spomina ali amnezijo, si moramo primanjkljaj
spomina spet povrniti, se pravi, da se moramo spomniti. Grška beseda za to
je anamnesia ali anamnesis. Kadar a-, ki pomeni ‘pomanjkanje/
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neobstajanje’, pride pred samoglasnik, se zaradi la�je izgovorjave podaljša
v an- . Zato je grška beseda za ‘spominjanje’anamnesis, to je: an-a-mnesis,
‘ne-nespominjanje’.
No, tu vsekakor ne gre le za kratko lekcijo iz jezikoslovja. Gre za globoko
duhovno resnico. Platon je dejal, da �e vemo vse pomembno, vendar smo
pozabili in se moramo zato le spomniti, kar smo pozabili. Kristus je vprašal:
‘Oèi imate, pa ne vidite? In ušesa imate, pa ne slišite? In ali se ne spominjate
…?’ (Marko 8:18). Podobno pravi Patanjali, da je prva od treh najvišjih
stopenj joge dharana, ki jo obièajno prevajamo kot koncentracijo. Toda po
Monier-Williamsovem slovarju pomeni dharana tudi ‘ohranjati spomin’ali
‘dober spomin’. Tako Platon, Kristus in Patanjali soglašajo, da se moramo
spomniti, kar smo pozabili. Toda, kaj pravzaprav je tisto, kar smo nekoè
vedeli, a se ne spominjamo in se zato moramo spomniti? In k tej izgubljeni
resnici nas pelje trinajst korakov po Zlatih stopnicah. Zaènimo se vzpenjati!

PRVI OBRAT

Trinajst stopnic v Zlatih stopnicah je razdeljenih, kakor bi lahko rekli, v tri
obrate ali zavoje, ki štejejo po pet, štiri in še enkrat štiri stopnice. Prvih pet
stopnic ali korakov so lastnosti ali kvalitete znaèaja, ki jih je treba razviti:
‘èisto �ivljenje, odprt um, èisto srce, goreè razum, odstrto duhovno
zaznavanje’. Razmislimo na kratko o vsaki lastnosti.

1. Èisto �ivljenje. Prva stopnica naj nas spomni na prva dva ‘uda’ joge,
na yamo in niyamo, kar pomeni, naj se vzdr�imo, da ne bi ranili drugih,
kakor tudi neresnice, kraje, razuzdanosti in pohlepa, izpolnjujmo pa èistost,
zadovoljnost, obvladovanje samega sebe, študij in predanost. To so prvine
moralnosti, saj se èlovek ne more zaèeti vzpenjati po Zlatih stopnicah, èe ne
�ivi moralno.

2. Odprt um. Druga stopnica, odprt um, pomeni, da moramo opustiti
predsodke in vnaprej ustvarjena mnenja. Duhovno �ivljenje je polno
preseneèenj. Èlovek mora biti odprt za nove mo�nosti, ki se ne ujemajo z
njegovimi prejšnjimi predstavami. Mojstri so v pismih A. P. Sinnettu
velikokrat merili na to. Nove mo�nosti nas bodo prisilile, da se bomo
odloèali, izbirali iz neznanega. Zato je treba tu – kakor tudi na vsaki drugi
stopnji vzpenjanja - uporabljati viveko, prvo od kvalifikacij za Pot iz
knji�ice Ob nogah Uèitelja, saj izbiramo med novimi mo�nostmi.

3. Èisto srce. ‘Èisto’ pomeni ‘brez pack, made�ev, neobarvano’. Naše
srce so naša najbolj notranja èustva in nagnjenja, središèe naše narave. Zato
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je tretja stopnica, èisto srce, odmev druge kvalifikacije za Pot iz Ob nogah
Uèitelja, to sta vairagya ali viraga. Besedi se navadno prevajata kot
‘brez�eljnost’ in ‘nenavezanost’. Raga pomeni ‘strast’ ali ‘navezanost’, pa
tudi ‘barvo’. Èe smo polni �elja (po�elenja) ali navezanosti, je naš pogled na
svet obarvan z emocijami, ki jih èutimo. Pravimo, da smo v sivem ali
ro�natem razpolo�enju. Lahko smo ‘modri’, lahko pa tudi ‘zeleni’ od
zavisti. Barve so vedno simbolizirale emocije. Èe je naše srce obarvano, se
pravi polno èustvenih �elja in navezanosti, ne moremo napredovati. Zato
moramo imeti èisto, to je neobarvano srce.

4. Goreè razum. Seveda, èe smo z odprtim umom èujeèi za vse mo�nosti
in naše srce ni obarvano s po�eljivostjo in navezanostjo, to ne pomeni, da
zgolj vegetiramo s praznim umom. Naš razum ali intelekt je sposobnost za
racionalno razmišljanje, moè za razumevanje sveta okoli nas. Èetrti korak
je zato razvoj vnetega razuma. Imeti moramo moèan interes za preuèevanje,
spoznavanje in razumevanje �ivljenja. Vzpenjanje po Zlatih stopnicah ni za
otopele. Ni treba, da smo uèenci v smislu uèenosti. Uèeni ljudje imajo
vèasih glave tako natrpane s podatki, da sploh nimajo prostora za goreènost
razuma. Tisti, ki so res za nekaj vneti, ne vedo vsega, ampak se ob spoznanju
svoje nevednosti trudijo, da bi se uèili.

5. Odstrto duhovno zaznavanje. Paradoksalno je, da - èe bi radi
spoznali svet okoli sebe - ne smemo svojega zanimanja omejiti le na ta svet.
Materialni svet lahko z razumom dojamemo le, èe smo sposobni hkrati
zaznavati tudi drug, nematerialni svet. Ali kakor je Hamlet izrekel prijatelju
znamenite besede: ‘Veè je stvari na nebu in zemlji, Horacij, kot jih sanja
tvoja filozofija.’ Druga resnica iz Belega Lotosa pa je: ‘Prasila, ki �ivljenja
vir je, ta prasila v nas je in zunaj nas, je neminljiva in veèno dobrodejna, ni je
slišati, ne videti in ne vonjati, vendar jo zazna tisti, ki spoznanja išèe.’
Odstraniti moramo tanèico z naših notranjih oèi, da bi lahko videli ta princip
delovati. Intuitivno ali duhovno zaznavanje (percepcija) je nujno pri
vzpenjanju po Zlatih stopnicah.

DRUGI OBRAT

Štirje koraki na drugem zavoju Zlatih stopnic (od šeste do devete
stopnice) se nanašajo na naš odnos z drugimi, ki se z nami vred vzpenjajo po
stopnicah: ‘… bratstvo do souèencev, pripravljenost za dajanje in
sprejemanje nasvetov in poduka, vdan èut dol�nosti do Uèitelja, radovoljna
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poslušnost zapovedim Resnice, kateri smo poklonili zaupanje in verovanje,
da jo Uèitelj poseduje …’Na kratko si spet oglejmo vsako stopnico posebej.

6. Bratstvo do souèencev. V ozkem smislu so souèenci tisti, ki so nam na
Zlatih stopnicah najbli�ji, v širšem smislu pa so souèenci vsi, v dru�bi
katerih se uèimo lekcij o �ivljenju. Zato je vsakdo okoli nas v resnici naš
‘souèenec’, saj se vsi uèimo drug od drugega. To dejstvo odmeva resnico
prvega cilja Teozofskega društva. Ta cilj ne pomeni, naj bi ustanovili
univerzalno bratstvo. Univerzalno bratstvo je �ivljenjsko dejstvo. Bratstva
ni treba ustanoviti, bratstvo je, zato v Teozofskem društvu oblikujemo
posebno jedro univerzalnega bratstva, prav tako kot oblikujemo posebno
skupino s sopotniki na Zlatih stopnicah. Toda bratstvo zaobjema vsa bitja,
jim pripada kot njihova prirojena, naravna pravica.

7. Pripravljenost za dajanje in sprejemanje nasvetov in poduka.
Kakor smo vsi na Zlatih stopnicah souèenci, tako smo hkrati vsi tudi uèenci
in uèiteljih vseh okoli nas. Nismo le uèenci tistih pred nami na stopnicah in
uèitelji onih za nami. Smo oboje, uèenci in uèitelji vseh vzpenjajoèih se po
stopnicah, in to na kateri koli ravni. To se morda zdi èudno, vendar gre za
pomembno resnico. Moje poklicno �ivljenje je bilo �ivljenje
univerzitetnega uèitelja. Toda menim, da sem se v vsakem razredu, ki sem
ga uèil, sam nauèil veè od vpisanih uèencev, kot so se oni od mene. Najboljši
naèin, da se èesa nauèiš, je skušati uèiti druge: ko se trudiš razlo�iti predmet,
ki ga pouèuješ, ga zaèneš sam bolje razumevati. Vsi smo drug drugemu
uèenci in uèitelji, zato nenehno dajemo in prejemamo nasvete in napotke,
pa èe se tega zavedamo ali ne.

8. Vdan (lojalen) èut dol�nosti do Uèitelja. Lojalnost, ki jo je uèenec
dol�an uèitelju, je tradicionalna v posvetnem izobra�evanju in vzgoji, še
izrazitejša pa je v duhovnem uèenju. Kadar z nekom delamo in se od njega
ali nje uèimo, imamo dharmo, dol�nost do uèitelja. Med uèencem in
uèiteljem nastanejo vezi, enako moène ali celo moènejše od vezi med
otrokom in starši. Kajti uèitelj je intelektualni ali duhovni starš uèenca. V
širšem smislu pa se ‘zvest èut dol�nosti do Uèitelja’ nanaša na dol�nost
(dharmo), ki jo imamo do vseh drugih bitij, saj je vsakdo, s katerim pridemo
v stik, naš uèitelj. Stari rek pravi: ‘Nihèe ni moj sovra�nik, nihèe ni moj
prijatelj; vsi so enako moji uèitelji.’ In dol�ni smo lojalen èut dol�nosti do
vseh teh uèiteljev.

9. Radovoljna poslušnost zapovedim Resnice, kateri smo poklonili
zaupanje in verovanje, da jo Uèitelj poseduje. Po drugi strani pa o
Uèitelju lahko mislimo tudi kot o svojem lastnem višjem Jazu. H. P.
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Blavatsky na številnih mestih (v Glasu Tišine, Praktiènem okultizmu itd.)
povezuje Uèitelja z notranjim ali višjim Jazom. Celo v njeni Ezoterièni
sekciji obveznost, ki so jo uèenci sprejeli, ni bila namenjena njej, temveè
njihovemu lastnemu višjemu Jazu. Ko je uèenec sprejet in povezan z enim
od Mojstrov, ni povezana uèenèeva osebnost, ampak uèenèev višji Jaz. To
lahko razumemo, saj traja povezanost onkraj meja enega �ivljenja in zato
zagotovo velja le za individualnost ali višji Jaz. Meja med nekim zunanjim
uèiteljem ali Mojstrom in notranjim uèiteljem ali višjim Jazom zato nikakor
ni ostra. Uèenje navadno ne pride v uèenèevo osebnost direktno od nekega
zunanjega uèitelja, ampak bolj s pomoèjo uèitelja v nas samih. Zunanji
uèitelj deluje le kot spodbujevalec za notranjega uèitelja. Èe tako gledamo,
se ta stopnica ne nanaša na dol�nost do drugega bitja, ampak pomeni bolj
dol�nost do naših lastnih najvišjih stremljenj in idealov, ki so vir resnice, ki
jo radovoljno ubogamo.
Ta korak govori o praktièni uporabi spoznanja resnice o stvareh. Resnica ni
le neko abstraktno, razumsko dejstvo. Posledice resnice so vidne v naèinu
našega delovanja. Ko smo spoznali resnico, ne moremo biti veè enaki kot
prej. Vpliva na naše ravnanje, v njej so ‘zapovedi’, katerim neizogibno
sledimo z ‘radovoljno poslušnostjo’, saj ko resnico sprejmemo za svojo,
tedaj slediti resnici pomeni zgolj delati, kar sami hoèemo.
Ubogamo tisto, kar od nas zahteva resnica, kakor hitro smo o njej
preprièani. Izraz ‘… smo poklonili zaupanje’ se nanaša na resnico, ne na
uèitelja. Seveda pa resnico spoznamo s pomoèjo uèitelja (bodisi zunanjega
ali lastnega višjega Jaza). In tako je ‘poslušnost’ tistemu, kar od nas zahteva
resnica, posledica poklonitve ‘zaupanja’v resnico, zaupanje pa je nastalo iz
dejstva, da verjamemo, ‘da jo [resnico] uèitelj poseduje’.
Vse to ni izjava slepe lojalnosti ali poslušnosti èloveškemu uèitelju, guruju,
ki nam pove, kaj naj mislimo in delamo. Paè pa je opis dogajanja v vsakem
uènem procesu. Verjamemo, da nekdo pozna resnico. Ta oseba je morda
avtoriteta ali strokovnjak ali pa je naš lastni notranji, modri jaz. Imamo
zaupanje v resnico, do katere smo prišli preko nekoga, ki jo pozna. In potem
smo poslušni ukazom glede ravnanja, ki so vsebovani v resnici.

TRETJI OBRAT

Zdaj pridemo k zadnjemu zavoju na stopnicah, ki ga sestavljajo zadnje
štiri stopnice (od desete do trinajste). Ta del je posveèen našemu ravnanju v
širšem svetu: ‘…pogumno prenašanje osebnih krivic, hrabro
izpovedovanje naèel, neustrašna obramba tistih, ki so po krivici napadeni,
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in budno oko za ideal èloveškega napredka in popolnosti, kakor ga uèi tajna
znanost (Gupta Vidya)’. Zadnje stopnice nam poka�ejo osnovo za
medsebojno delovanje s svetom okoli nas. Ta interakcija je pogostokrat
agonistièna (tekmovalna ali agresivna - iz grške besede agon, ki pomeni
skupino ljudi, ki so se zbrali, da bi sodelovali v atletskih tekmovanjih, in od
tu se je pomen prenesel na konfrontacijo, ki jo tekmovanja prinašajo s
seboj).
V sanskrtu je reèeno, da je �ivljenje lila – dobesedno igra ali šport. V gršèini
je reèeno, da je �ivljenje agon, atletsko tekmovanje. Oba pojma nista daleè
narazen. Tudi apostol Pavel v mnogih pismih za �ivljenje uporablja
prispodobo iz športa, na primer: ‘Torej tudi mi … vztrajno tecimo v tekmi,
ki nas èaka’(Heb., 12:1). Šport pomeni interakcijo z drugimi na tekmovalen
naèin. Kakor svetuje Pavel, naj bi v igri �ivljenja medsebojno delovali na
potrpe�ljiv naèin. In o tem govorijo zadnje štiri stopnice.

10. Pogumno prenašanje osebnih krivic. Uèenec, ki se ravna po nauku
Zlatih stopnic, se ne brani pred napadi. Èe so napadi upravièeni, se popravi;
èe so krivièni, se nanje ne odziva s samoobrambo. Tega nasveta ni lahko
sprejeti! Helena P. Blavatsky sama se ga je te�ko dr�ala, vedno se je hotela
braniti, vrniti udarec. Zato, èe velika upasika sama vèasih v tem pogledu ni
uspela, morda ni treba, da sami sebe hudo grajamo zaradi podobnih
neuspehov. Toda naèelo je jasno. To je naèelo, ki ga je Mojster Kristus
izrekel v Pridigi na gori: ‘Jaz pa vam pravim, da se zlu ne upirajte; èe te kdo
udari po desnem licu, mu nastavi še levega’(Matej, 5:39, tudi Luka, 6:29).

11. Hrabro izpovedovanje naèel. Vendar pa je razlika med
samoobrambo in vztrajanjem na naèelih. Èeprav naj se ne bi branili v
odgovor na osebne napade, pa moramo biti jasni in trdni, ko gre za naèelno
podlago naših dejanj. Povedati moramo, kaj razumemo kot prava naèela –
ne zato, da bi branili sebe, ampak da pojasnimo osnovne resnice, kakor jih
dojamemo. Tako je uèil tudi Krišna Arjuno v Bhagavadgiti: delati moramo
ne zaradi sadov ali osebnih koristi, temveè iz predanosti resnici in dol�nosti,
se pravi, delati moramo v skladu z dharmo.

12. Neustrašna obramba tistih, ki so po krivici napadeni. Naroèeno
nam je, naj se ne odzivamo na osebne krivice. Vendar pa takega ravnanja ne
smemo razširiti na kriviène napade na druge. Kadar se drugim godi krivica,
naj se jim postavimo v bran. Gre za preprosto praviènost, ki je obvezna za
vsakogar. Kristus nam naroèa, naj nastavimo še drugo lice, èe nas kdo udari
po enem. Èe pa vidimo, da je bil nekdo udarjen, nam ne reèe, naj ga
zgrabimo za lice in pomagamo napadalcu, da ga mahne še po drugem. Za
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drugega naj bi in moramo narediti, èesar ne smemo storiti zase. Takšno
razlikovanje je konec koncev implicitno v idealu altruizma, za katerega je
Helena P. Blavatsky dejala, da je bistvo teozofije.

13. Budno oko za ideal èloveškega napredka in popolnosti, kakor ga
uèi tajna znanost (Gupta Vidya). Zdaj prihajamo k zadnji stopnici na
zadnjem obratu Zlatih stopnic in k témi naše konvencije. Vse, kar naredimo
– da se pripravimo (kakor na prvih petih stopnicah), da upoštevamo
souèence (kakor na naslednjih štirih stopnicah) in da se odzivamo na druge
v svetu (kakor na zadnjih štirih stopnicah) – vse to naj naredimo z enim
samim namenom in na podlagi vodilnega naèela. To vodilno naèelo
delovanja je zavedanje (ali spominjanje, anamnesis) ideala èloveškega
napredka in popolnosti.

Ob nogah Uèitelja nam pove:

‘Na svetu sta samo dve vrsti ljudi – tisti, ki vedo, in tisti, ki ne vedo; in to
znanje je edino, ki kaj velja. … - znanje o bo�anskem naèrtu za ljudi. Kajti
Bog ima naèrt in ta naèrt je razvoj. Ko ga je èlovek enkrat videl in ga zato
resnièno pozna, si ne more kaj, da ne bi delal zanj, da ne bi postal eno z njim,
ker je tako sijajen in tako èudovit. In zato ker ve, je na bo�ji strani, se
zavzema za dobro in se upira zlu, dela za razvoj in ne za sebiènost.’

Bo�anski naèrt je evolucija, evolucija pa je napredek k èloveški
popolnosti. Te popolnosti ne bomo nikoli dosegli, ker pred nami nenehno
raste. Sposobnejši ko smo, veè je, kar naj bi storili. Svet se ne razvija k
nekemu doloèenemu in nespremenljivemu vrhuncu, temveè k vse
obse�nejšemu, velièastnemu in lepemu zedinjenju vsega �ivljenja. Znanost
– védenje ali modrost –, ki nam ka�e ta blešèeèi in veèno razširjajoèi se cilj,
je ‘skrivna’ ali ‘tajna’. Skrivna ni, ker bi jo nekdo skril, ampak zato, ker jo
mora vsakdo odkriti v globini svojega srca.

Sklep. Napotki se konèajo s sklepom: ‘… to so zlate stopnice, po katerih
naj se vzpenja uèenec k hramu bo�anske Modrosti’. Hram ne stoji v nekem
misterioznem prostoru zunaj nas. Je prav sredi našega bitja. Mi sami ga
gradimo, ko se vzpenjamo po zlatih stopnicah v prostor, kakor pravi Glas
Tišine (verz 38) ‘v najintimnejši predel, v kamrico srca’.
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HENRY STEEL OLCOTT KOT DR�AVLJAN SVETA

Doslej smo govorili o trajno ‘budnem oèesu za ideal èloveške popolnosti’.
Toda, ali je to sploh mogoèe? Je lahko kdo nenehno buden? Paè, je mogoèe,
saj nekateri so �e bili. Med njimi tudi naš predsednik ustanovitelj, Henry
Steel Olcott. Èloveška popolnost vkljuèuje, da èlovek ‘dela za razvoj in ne
za sebiènost’, kakor nam pove knji�ica Ob nogah Uèitelja. In evolucija je
nepretrgano pribli�evanje k spoznanju enosti vsega �ivljenja. Henry Steel
Olcott se je nenehno pribli�eval temu spoznanju, saj je �ivel kakor pravi
dr�avljan sveta.

Olcott je bil Amerièan po rojstvu, vzgoji in dispozicijah; plemenito je
slu�il svoji domovini med ameriško dr�avljansko vojno [1861-1865], za
kar mu je vlada hvale�no podelila naslov ‘polkovnik’. Vendar se je zanimal
tudi za druge kulture in jim bil naklonjen. Leta 1878, ko je bil star
šestinštirideset let, je zapustil Zdru�ene dr�ave in si ustvaril nov dom v
Indiji, kjer je nato �ivel devetindvajset let, vse do svoje smrti leta 1907.
Seveda pa njegovo svetovno dr�avljanstvo ni bilo omejeno z njegovim
bivanjem v Ameriki in Indiji, na Zahodu in na Vzhodu, dveh nasprotnih
‘polih’ sveta.
Henry Olcott je bil eden najveèjih popotnikov svojega èasa, prepotoval je
dobesedno na tisoèe milj po kopnem in po morju, po razliènih predelih
Zemlje, pa ne zgolj kot turist ali ogledovalec znamenitosti. Kamor koli je
šel, je šel zato, da je slu�il èloveštvu in delal za svoje ideale. �e preprost
seznam krajev, v katere je potoval, potrjuje njegovo svetovno
dr�avljanstvo.
Olcott je prepotoval vso svojo drugo domovino – na severu, jugu, zahodu in
vzhodu (vkljuèno z današnjim Pakistanom in Bangladešom). Pogostokrat
se je vrnil tudi v rodne ZDA in jih prepotoval po dolgem in poèez. Tudi
Šrilanka se lahko ponosno uvršèa med kraje njegovih potovanj; obiskal jo je
vsaj petintridesetkrat, nekajkrat na kratko, veèinoma pa so obiski trajali po
veè mesecev, saj je potoval po vsem otoku. Druge dr�ave, v katere je
potoval, èe jih naštejemo po pogostosti njegovih obiskov, so: Velika
Britanija (Anglija, Škotska, Wales, Severna in Ju�na Irska), Francija,
Nizozemska, Nemèija, Burma, Belgija, Italija, Avstralija, Japonska,
Kitajska, Danska, Singapur, Švedska, Argentina, Kuba, Nova Zelandija,
Španija, Švica in Vietnam.

Tipièen motiv za Olcottova potovanja se ka�e v njegovi povezanosti s
Šrilanko, v korist katere se je mnogokrat odpravil v Anglijo. Postal je borec
za dr�avljanske in verske pravice Singalcev. Preprièal je britansko vlado, da
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je popravila mnogo krivic, storjenih temu narodu, priznala budistiène
poroke in praznike, odobrila slovesne verske in kulturne obhode ter
pomagala pri financiranju posebnega izobra�evanja za budistiène otroke.
Zato je v Šrilanki postal narodni junak: njegov rojstni dan praznujejo kot
dr�avni praznik, v prestolnici Colombo so mu postavili ugleden spomenik,
njegov portret pa se je velikokrat pojavil na znamkah.
Olcott se je zavzemal tudi za spravo med vsemi šolami budizma, še posebej
med severnimi in ju�nimi. Napisal je Budistièni katekizem, ki je preveden v
številne jezike, pomagal oblikovati budistièno zastavo in sestavil štirinajst
temeljnih toèk budistiène filozofije, s katerimi se lahko strinjajo vse šole
budizma. Njegovo prizadevanje za to ekumensko vizijo ga je vodilo od
Šrilanke do Burme in Japonske ter ga postavilo za glavnega pobudnika
sodobnega budistiènega preporoda. Olcott, vse prej kot ozek sektaš, je videl
v budizmu eno najpomembnejših prizadevanj èloveštva, da bi našlo
resnico, kakor je videl tudi v drugih velikih religijah – hinduizmu,
kršèanstvu, zoroastrstvu in islamu.
Henry Steel Olcott se popolnoma ujema z latinskim piscem iger
Terencijem: ‘Èlovek sem; niè èloveškega mi ni tuje.’ Olcottova predanost
vsemu èloveštvu ga postavlja za zgled strpnosti in razumevanja vseh
ljudstev. Vse njegovo �ivljenje je bilo vzpenjanje po zlatih stopnicah k
hramu bo�anske Modrosti. Zato je lahko vzor vsem prihodnjim teozofom.
Olcott pa nikakor ni bil popoln v smislu, da ni nikoli storil niè nespametnega
ali napaènega. Bil je èlovek in je delal napake, kakor jih delamo vsi ljudje.
Vendar pa je bil popoln v smislu, da je bil èlovek, ki ‘dela za razvoj in ne za
sebiènost.’

O Olcottu je Mojster KH zapisal:
‘Njemu lahko zaupamo v vseh okolišèinah, in njegovo zvesto slu�enje nam
je zajamèeno, naj se zgodi kar koli … Kje naj še najdemo predanost, enako
njegovi? Je èlovek, ki iz pretirane vneme lahko zagreši mnogo napak, toda
svoje napake se nikoli ne brani popraviti niti za ceno najveèjega
samoponi�anja; ki meni, da je udobje in celo �ivljenje vredno radovoljno
�rtvovati, kadar je to potrebno; ki bo pou�il kakršno koli hrano ali pa bil tudi
brez nje; spal na vsaki postelji, delal kjer koli, se bratil z izobèencem,
prenašal pomanjkanje za to stvar.’

Polkovnik Olcott se je vzpenjal po Zlatih stopnicah. Ni bil Amerièan, ne
Indijec in ne Šrilankar. Bil je dr�avljan sveta in niè èloveškega mu ni bilo
tuje. Imel je nenehno budno oko za èloveško popolnost, in zato nam je vsem
postal vzor. ¤

(The Theosophist, februar 2007. Prevod: I. P. K.)
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PRIÈEVANJA O H.S. OLCOTTU

»H.P.Blavatsky je svetu dala Teozofijo.
H.S.Olcott je svetu dal Teozofsko društvo.
Oba so izbrali Mojstri;kdo izmed njiju je bil pomembnejši prinašalec
daru?«

Annie Besant

Pred nekaj tedni so v knjigi, ki jo je Annie Besant brala v preteklem
avgustu, našli s svinènikom popisan košèek papirja z zabele�eno mislijo o
praznovanju stoletnice H.P.B.
S to mislijo in njenim dodanim podpisom se zaèenja tudi rubrika »Na
opazovalnici« v najnovejši številki Theosophista, posveèeni Olcottovi
stoletnici.
Besantova je v skopih besedah oznaèila njun pomen bolje od katerekoli
biografije doslej.
Kdor dojema pomen njunega dela za T.D., bo vedno tesno povezoval njuni
imeni.
Kljub kasneje pridru�enim, cenjenim posameznikom, bosta za vedno ostala
Velika Ustanovitelja.

Njuna narava je bila posebna in plemenita, zato nista mogla biti zelo
drugaèna po temperamentu. Neizmerna predanost njunemu Mojstru in
njegovemu delu za krepitev teozofskega duha ju je povezovala na izjemen
naèin.
H.P.B. je bila okultist v vsakem svojem vlaknu. Zanjo je volja Adeptov
pomenila uravnavajoèi zakon obstoja. Njeno �ivljenje je bilo eno samo
izpolnjevanje Njihovih ukazov. Èutila je, da na ta naèin raste predanost
Uèitelju, velikemu idealu iz sanj.
V primerjavi z Blavatsko H.S.Olcott ni imel okultnega èuta, bil pa je velik
filantrop. Zanj je bil svet prostor za popolno udejanjanje etiène narave
èloveka.
Ob uresnièevanju velikega ideala in ob širjenju univerzalnega bratstva brez
verskega sovraštva, je bil »popolnoma ravnodušen« do èesarkoli v odnosu
do Uèitelja.
In vendar mu je bil predan kot sin, ki z globokim spoštovanjem obèuduje
oèeta.
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Polkovnik Olcott ni dojel povezanosti okultnih moèi. Stvari je ocenjeval na
osnovi uèinkov na snovni ravni, H.P.B. pa je bila moèno dovzetna za stvari
na nevidnih ravneh.
V Olcottovih starih dnevnikih imamo v prvih zvezkih zapisano zgodovino
njegovega sodelovanja s H.P.B. Morda je na raèun njene osebnosti in
posameznih, neresniènih dogodkov, tu in tam pretiraval. Njen obstoj je
razumel kot vzorni model resniènosti in delovanja v dru�bi, po katerem so
se nekateri uèenci kasneje tudi ravnali.
Slu�enja pa ni umeval kot izpolnjevanje volje doloèenega Mojstra, temveè
kot èudovit neosebni ideal.
Rast kulta H.P.B. je Olcotta zelo zajela. De ne bi èloveška plat iznièila
njenih velikih okultnih sposobnosti, je pretirano poudarjal njene znaèajske
poteze.
H.P.Blavatsky ni nikoli napisala knjige o sodelovanju z Olcottom, le v
posameznih pismih zasledimo, da je kljub navdušenju nad njegovimi
organizacijskimi sposobnostmi trpela zaradi njegovega nedojemanja skrite
plati dogajanja.

Ob tesnem sooèenju dveh �ivljenj pa lahko zaèudeni ugotovimo, da nista
poznala vzajemnih �ivljenjskih podrobnosti. Lahko bi tudi rekli, da je bilo
malo stvari, ki jih Blavatska o Olcottu ni ujela, in vendar sta bila veèkrat
neposredno povezana, ne da bi sama o tem kaj vedela.
Govorimo o dogajanjih ob njunem bivanju v Philadelphiji.
Ta èas je opisan v pismih Mojstra Serapisa, poslanih polkovniku Olcottu,
leta 1875 in izdanih v Pismih Mojstrov Modrosti. Razkrivajo Olcottova
èudovita dela v slu�bi H.P.B, za katera sama ni vedela in se jih ni zavedala.
V teh pismih zasledimo izjemno stisko H.P.B. v zaèetku leta 1875, ko se je
zaradi hiše, v kateri bi lahko izpeljala zastavljeno delo, poroèila s skorajda
neukim èlovekom.
Njeni upi so se kmalu razblinili in �ivljenje je postalo neznosno. Ostala je
brez prijateljev, popolnoma osamljena.
Tedaj je Mojster Serapis, v pismih, ki jih Blavatska ni nikoli videla, poduèil
Olcotta, kako naj ji pomaga. Da bi omilil njeno stisko, je pogosto dobil
namig tudi o najpodrobnejšem ravnanju. Olcott je delal po svojih najboljših
moèeh, ne da bi Blavatska za to vedela.
Zdi se, da je Blavatskin lik o�arjen s svetlejšo luèjo od Olcottove. Malo je
namreè tistih, ki so dojeli resnièen pomen njunih vlog, zato je Olcottovo
delo v polni meri zastrto.
Pisma Mojstrov pa znova in znova izprièujejo njuno velièino in vdanost pri
delu za svet.
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Kdor je imel mo�nost in privilegij poznati H.S.Olcotta, ve, da brez
polkovnika, pa èetudi je Blavatska posedovala obilno �etev spoznanj, ne bi
bilo mogoèe zaèeti z delom Teozofskega društva.
V »Pismih Mojstrov« lahko razberemo, kolikšen pomen pripisujejo Mojstri
svojemu vdanemu slu�itelju.
In konèno, tudi najveèji obrekljivci ne morejo prezreti zadnjih besed, ki jih
je H.P.B. rekla dve leti pred smrtjo: »Tudi èe bi propadlo TD in se podrl ves
svet, bova vztrajala ali pa padla zdru�ena v neunièljivi zvezi, v skupnem
delu za Mojstre, z vzajemnim zaupanjem ter poštenostjo in enim samim
namenom. Kdor sprejema mene, mora tudi njega!«

H.S. Olcott je kljub osebnostnim omejitvam in napakam, v svoji
neizmerni èloveškosti, verjel v èudovite sanje o Vesoljnem Bratstvu.
Za uresnièitev sanj je postavil trdne temelje. Teozofski svet bo vedno
potreboval koncept etiènih vrednot, prevladujoèih v Olcottovem umu.
Etièno �ivljenje pomeni o�ivotvorjen okultizem.

Annie Besant je napisala eno najlepših misli o zvezi Blavatska-Olcott:
»Oba so izbrali Mojstri, kdo izmed njiju je bil pomembnejši prinašalec
daru?«
Prispodoba nerazdru�ljive zveze »trpeèih ustanoviteljev«, kot ju je oznaèil
Mojster K.H., je sprièo velikih vhodnih vrat, okrašenih s klesanim
granitom, vedno navzoèa v umih bivajoèih v Adyarju in obiskovalcev
posesti Teozofskega društva.
Govorimo o štirih vratih, imenovanih »Trilithoni«. Njihovi stebri imajo
nekaj sto let in so nekoè predstavljali dele vhodov v hindujske templje. V
Adyar so jih pripeljali iz propadajoèih templjev Ju�ne Indije.
Na podstavku najveèjega in najlepšega Trilithona so vklesane zaèetnice
H.S.O. in H.P.B. in predstavljajo èuvarja Velikega dela v procesu
uresnièevanja.

Za tiste, ki vedo, ne predstavljajo » trpeèih ustanoviteljev«, temveè
zmagovito dvojico. Njun blagoslov bo zanesljivo podprl vsakogar, ki se bo
pridru�il njunemu delu.

Objavljeno v »Theosophist-u« , v avgustu 1932, ob stoletnici rojstva

H.S.Olcotta (rojenega 2.avgusta 1832)

(Prevod Ljuba S.)
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HENRY STEEL OLCOTT

Buddhadasa P. Kirthisinghe

Stoto obletnico prihoda polkovnika Olcotta na Šrilanko so v tej de�eli
praznovali v tednu od 17. maja 1980 dalje. Prisotna sta bila predsednik
dr�ave in ameriški ambasador v tej de�eli. V èast temu plemenitemu in
nesebiènemu teozofu so v Colombu, kjer je imel svoj sede�, organizirali
zelo dobro obiskana javna sreèanja. Sreèanja so bila organizirana tudi v
Galleu, mestu na otoku, kjer se je polkovnik ustalil in kjer je nato, ko je
postal budist, sprejel tudi Pet pravil (pancha sila). Na tem indo-sinhaleškem
podkontinentu, na katerem je pre�ivel veèji del svojega �ivljenja, je takoj
nato zaèel s kampanjo ponovnega obujanja hindujsko-budistiène kulture.

Polkovnik Olcott je za današnji svet vzoren primer odliènega, religiozno
in socialno navdihnjenega voditelja. Njegova trdna vera v hindujsko-
budistièno ljudstvo Azije je pomagala, da niso propadli. Zato ne preseneèa,
da so ga pozdravljali kot bodhisattvo ali tistega, ki bo postal Buda.

Budisti verjamejo, da se je polkovnik Olcott v enem od svojih prejšnjih
�ivljenj, najverjetneje ob nogah Gautama Bude, zaobljubil kot bodhisattva.
Bodhisattva , ki je zelo napreden in zmo�en takojšnjega doseganja Nirvane,
�rtvuje (ali bolje – odlo�i) ta visoki dose�ek, zato da bi, potem ko bo postal
Buda, svetu razlagal Dharmo. Ni še lokottara-sattva, kar postane tik preden
dose�e budovstvo. Je lokaja, ki je zaposlen z izvajanjem popolnosti desetih
paramit ali vrlin.

V Mahajana tradiciji se zaobljuba glasi:

»Naj potem, ko dose�em luè modrosti,
odstranim temo neznanja;
naj potem, ko preidem na drugi breg,
privedem mnogo bitij do te bla�enosti;
naj potem, ko postanem razsvetljen,
razsvetlim vsa bitja;
naj potem, ko premagam dukkho(�alost, boleèino),
odstranim trpljenje vsem bitjem.«
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V Theravada tradiciji zaobljuba ve�e tistega, ki se zaobljubi, da bo
dosegel razsvetljenje in da bo nanj pripravljal tudi tiste, ki so nauke �e
sposobni sprejeti.

Spoštovanje do vseh religij

Velik del svojega �ivljenja je Olcott namenil boju proti škodljivemu
fanatizmu muslimanov, hindujcev in kristjanov, tako da je zagovarjal
glavno naèelo temeljnih èlovekovih pravic. Èetudi je sam postal budist, je
spoštoval vse religije in jih je podrobno študiral.

Ko je Upali, uèenec Jaine Mahavire, sprejel budizem, mu je Buda rekel,
naj naprej spoštuje in podpira svoje stare religijske uèitelje. Podobno
razglaša tudi Ašoka v eni izmed svojih odredb (Pillar Edict II):

»Vse religije si iz tega ali onega razloga zaslu�ijo spoštovanje. S
takšnim ravnanjem dvigujemo svojo lastno religijo, hkrati pa slu�imo
tudi religiji drugih«.

Olcott je dnevno porabil le nekaj centov za hrano. Oblaèil se je v preprosta
indijska oblaèila. S tem je izkazoval solidarnost do svojih zelo revnih
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posvojenih rojakov. Izra�al je Budovo razumevanje soèutja (karuna) in
ljubeèe prijaznosti (maitreya) do trpeèega èloveštva.

Posveèeno �ivljenje

Tako kot je bodhisattva Gautama Buda v svoji veliki samoodpovedi
zapustil svojo kraljevsko palaèo in kraljestvo Šakja, tako je tudi polkovnik
Olcott zapustil svojo bogato domovino in svoje nadaljnje �ivljenje posvetil
zavzemanju za pridobitev svobode ter dru�bene in ekonomske praviènosti
za hindujsko-budistièno Azijo. Ta izreden mo� si ni le prizadeval, da bi
dosegel neodvisnost za svojo posvojeno mater Indijo in njeno hèer Cejlon,
temveè je vztrajal tudi pri ohranjanju naklonjenosti in prijateljstva do
uglednih Britancev in tako vidno prispeval k miru in razumevanju med
narodoma. Britansko-indijski rad�a ga je visoko cenil in spoštoval, èeprav
ni bil vedno zadovoljen z njim.

V mladosti je Olcott skrbel za svoja ostarela starša. V Budovi Maha
Mangala Sutti, ki jo visoko cenijo v vseh budistiènih de�elah, je podan
razumljiv povzetek budistiènih etiènih naèel, po katerih je podpiranje
matere, oèeta, �ene in otrok še posebej poudarjeno:

»Najveèja mangala ali zasluga je, èe se ne dru�iš z neumnimi, èe se
dru�iš z modrimi in spoštuješ tiste, ki so spoštovanja vredni.«
» Najveèja mangala je, èe skrbiš za starše, �eno in otroke in �iviš
brezgrešno �ivljenje.«
» Najveèja mangala je, èe si radodaren, �iviš po Dharmi in pomagaš
svojim sorodnikom, da �ivijo brezgrešno �ivljenje.«

Olcott je �ivel èisto �ivljenje v celibatu. Popolnoma se je posvetil
dvigovanju propadajoèih civilizacij, še zlasti indijske, kar mu je
onemogoèalo umik v samostan, kamor bi ga njegova razvijajoèa se
duhovnost lahko privedla.

Princ Gautama je zapustil dru�insko �ivljenje, da bi postal Buda; podobno
je tudi Olcott, èeprav je bil poroèen, postal kasneje v �ivljenju vzdr�en in je
prakticiral brahmacharyo (celibat).

»Voditi strogo �ivljenje bramana, uresnièiti plemenite
resnice in se sooèiti z Nirvano, je najboljša izmed mangal.«

Olcott je obsojal ostudni indijski kastni sistem, tako kot je to storil �e Buda
pred 2500 leti. Kastni sistem je prepoznal kot enega od dejavnikov
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propadanja indijske civilizacije. V Adyarju v Madrasu, je ustanovil šole, ki
so jih lahko obiskovali uèenci ne glede na kastno pripadnost.

Nihèe se ne rodi plemenitega rodu,
nihèe se ne rodi nizkega rodu.
Njegova dela ga naredijo plemenitega,
njegova dela ga naredijo nizkotnega.

(Vasala Sutta)

To so lastnosti bodhisattve, ki so zajete v desetih paramitah. Razvoj
bodhisattve je razdeljen na nekaj stopenj, po katerih se vzpenja in
napreduje, dokler ne postane popolnoma razsvetljen (samma sambodhi).
Te stopnje se imenujejo bhumi ali stopnje duhovnega procesa.

Deset splošno poznanih stopenj (bhumi) je:

1. Pramudita – stopnja radosti
2. Vimala – stopnja èistosti, brezmade�nosti
3. Prabhakari – stopnja razsvetljenosti
4. Archismati – stopnja �arenja, sijaja
5. Sudarjaya – stopnja nepremagljivosti
6. Abhimukhi – stopnja vseprisotnosti
7. Durangama –stopnja, na kateri se gre daleè
8. Achala – stopnja nepremiènosti
9. Sadhumati –stopnja moènega razlikovanja
10. Dharmamegha – oblak dharme.

Te�ko presodimo, na kateri od omenjenih stopenj bodhisattovstva se je
nahajal Olcott. Naj nam bo dano roditi se takrat, ko bo postal Buda, da bomo
lahko slišali njegovo Dharmo ali Sveti zakon in bomo po njem dosegli
Nirvano.

Teozofsko društvo

Leta 1874 sta ga èasopisa New York Sun in Graphic poslala v Dr�avo New
York na Eddijevo farmo raziskovat psihiène fenomene, kar je bilo v tistih
èasih veè kot senzacionalno poèetje. Njegove raziskovalne metode in
�ivopisno poroèanje je napravilo globok vtis na ameriške bralce. Tako je po
teh zapisih nastala knjiga Ljudje z onega sveta, ki je bila v hipu razprodana.
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Z gospo H.P. Blavatsky se je sreèal prav zaradi teh raziskav. Razvilo se je
prijateljstvo in tesna povezanost, ki je trajala vse do njene smrti leta 1891.
Po zaslugi gospe Blavatsky se je polkovnik Olcott zaèel zanimati za
orientalske religije, še posebej za budizem, tako da sta skupaj s H.P.
Blavatsky sodelovala pri ustanovitvi Teozofskega društva leta 1875 v New
Yorku.

Leta 1878 sta se skupaj odpravila v Indijo, 17. maja 1880 pa je polkovnik
Olcott prispel na Cejlon. Kasneje sta oba prevzela budizem. Posvetitev je
bila opravljena v Galleju, majhnem mestecu na Ju�nem Cejlonu, kakšnih
sto milj oddaljenem od Colomba. Na takšno polkovnikovo odloèitev je v
veliki meri vplival njegov študij razprav, ki so pred leti potekale v Pandureu
med znamenitim budistiènim menihom in katoliškim duhovnikom,
angleškim misionarjem. Odgovori, ki jih je na vprašanja izšolanega
duhovnika podal budistièni menih, so tako moèno vplivali na Olcotta, da se
je odloèil delati za ponovno o�ivitev budizma na Cejlonu.
Èeprav je bil nadvse prevzet z Budovim etiènim uèenjem, je spoštoval in
bil naklonjen vsem religijam. V skladu z naèeli Teozofskega društva je
prouèeval in predaval o hinduizmu, islamu in zoroastrizmu. �elel si je, da bi
s pomoèjo parsov iz Bombaya z arheološko ekspedicijo potoval v Perzijo
in raziskoval ostanke zoroastrizma ter njihove izgubljene svete spise.

Obnova indijske kulture

Obdobje ob koncu devetnajstega stoletja je bilo zaznamovano s splošnim
kulturnim propadom Indije. Umetnost in literatura, ki sta tako dolgo
predstavljali del slavne indijske dedišèine, sta se izgubljali. Polkovnik
Olcott je to oznaèil za graje vredno izgubo za ves svet. Zato je z velikim
zanosom poskušal narediti vse, kar je bilo v njegovi moèi, da bi to popravil.
Njegov namen je bil v indijskem narodu ponovno prebuditi ponos na lastno
kulturo, ki je bila za njih izgubljena, ter razviti obèutek do resniènih vrednot
teh starih umetnosti in obrti. Skratka, upal je, da mu bo uspelo Indijo
ponovno prebuditi iz predlogo trajajoèega spanca.

Vse to se je dogajalo, še preden se je pojavil Mahatma Gandhi, ki je
povedel ljudstvo v politièno osvoboditev. Polkovnik Olcott je pomagal
tlakovati pot za ta Gandhijev korak, saj je v veliki meri pomagal pri
oblikovanju Indijskega nacionalnega kongresa, ki je na oblast pripeljal
vodje, ki so bili sposobni izboriti si svobodo na miren naèin, ne da bi si pri
tem zapravili prijateljstvo britanskega ljudstva. Olcott se je èutil dol�nega
za to, da se vkljuèi tudi v socialno reformo. Nasprotoval je kastnemu
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sistemu in je o tem tudi glasno spregovoril kot o zlu, ki je v najveèji meri
pripomoglo k propadanju Indije. Osnoval je šole za njihove otroke in si
prizadeval lajšati bedne pogoje, v katerih so �iveli izvenkastni. Nazorno je
pokazal Indijcem, kako staromoden je bil njihov socialni sistem. Njegova
prizadevanja so pomagala tudi vsem tistim voditeljem, ki so mu sledili,
do�ivela pa so svoj razcvet v reformah kastnega sistema v Indiji, ki ga je
utelešala nova indijska ustava.

Zgodovina navaja, da je v tretjem stoletju pr.n.š. cesar Ašoka poslal
svojega sina in hèerko kot misionarja na Cejlon, tako da so sprejeli budizem
kot dr�avno vero. To je vodilo v zlato dobo šrilanške civilizacije. Ko je
polkovnik Olcott leta 1880 prispel na Cejlon, je bila tu kultura v
ob�alovanja vrednem stanju. V vsej de�eli so imeli samo tri budistiène
šole, èeprav so veèinsko prebivalstvo predstavljali budisti. Šolski sistem je
vodila katoliška cerkev, ki se je vedla diskriminatorno do budistov.
Zahtevali so, da otroci obiskujejo katoliške šole in vztrajali na tem, da se
morajo dr�avljani poroèati v cerkvah.

Olcott je na to gledal kot na oèitno nepraviènost in je takoj zaèel z delom
na obnovi budistiènega izobra�evanja. Pripravil je Budistièni katekizem,
tako da so se uèenci lahko uèili osnovnih naèel svoje religije. Glede na èas, v
katerem se je to dogajalo, so se visoki budistièni menihi na otoku èudovito
odzvali: njegova prizadevanja so sprejeli z veliko hvale�nostjo ter se zbrali
okoli njega.

V Colombu je, ob sodelovanju z lokalnimi budisti, osnoval Teozofsko
društvo. V tistem èasu, ko je veèina Evropejcev na Cejlonu �ivela stran od
lokalnega prebivalstva, je polkovnik Olcott �ivel in se poèutil kot eden
izmed njih. Nekajkrat je potoval v Anglijo z namenom, da bi jih zastopal in
se ob tem zavzemal za njihove pravice. Zahvaljujoè njegovim
prizadevanjem so se budisti lahko civilno poroèali in praznovali enega od
najsvetejših praznikov - wesak, Budov rojstni dan, kot dr�avni praznik. To
je tlakovalo pot tudi hindujcem in muslimanom v drugih azijskih de�elah,
da so lahko praznovali svoje praznike, kar je bilo do tedaj zagotovljeno le
katoliški manjšini prebivalstva.

Polkovnik Olcott se je povezal s še enim pionirjem na podroèju o�ivljanja
budistiènega gibanja – s preèastitim Anagariko Dharmapalo. Od vasi do
vasi sta skupaj pešaèila ali se vozila z volovsko vprego in opogumljala
prebivalce, naj ostanejo zvesti svoji religiji ter naj �ivijo po njenih uèenjih.
Zbrali so dovolj sredstev, s katerimi so zaèeli izvajati program gradnje šol,
tako da so postavili veè kot štiristo budistiènih šol in dvanajst velikih višjih
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šol. Po nedavno sprejetem zakonu o nacionalizaciji so vse predali v last
vladi Cejlona.

Vpliv na budizem

Takrat je nastopil tudi trenutek, ko je Olcott zaèutil, da bi bilo potrebno
oblikovati simbol, ki bi navdušil budiste in bi jim bil v podporo. Oblikoval
je zastavo s podobo aure, ki sije okoli Budove glave. Prvih pet èrt na zastavi
je bilo v osnovnih barvah: neela (modra), peeta (rumena), lohita (rdeèa),
odata ali avadata (bela) in manjettha (svetlo rdeèa). Šesta barva,
pabhassara, je prelivajoèa se, mavrièna, vendar pa je bila zaradi
oblikovanja simbola razdeljena na sestavne barve. Svetovno budistièno
zdru�enje je polkovnikovo zastavo sprejelo kot mednarodno budistièno
zastavo leta 1950, ko so se prviè sestali na Cejlonu in se dogovorili za
naslednje sreèanje na Japonskem, leta 1952. Od tedaj je zastava v uporabi
po vsem svetu in jo izobešajo v skoraj šestdesetih de�elah ob budistiènih
praznovanjih, še posebej v èasu praznovanja Budovega rojstnega dne.

Polkovnik Olcott je vplival na budizem po vsem svetu, saj je gostoval s
predavanji v de�elah od Daljnjega vzhoda do Evrope. Povezujejo ga tudi z
obnovo budizma na Japonskem, ki jo je tudi dvakrat obiskal. Ob prvem
obisku je imel sedemdeset predavanj. Ob drugem, še pomembnejšem, pa je
mahajana budiste Japonske, Koreje, Kitajske in Vietnama povezal v
sodelovanju z indijskimi theravada budisti s Cejlona, Burme, Tajske in
Laosa, tako da je poudarjal osnovne principe, ki so lastni vsem šolam in
sektam.

Polkovnik Olcott je leta 1886 ustanovil tudi Orientalistièno knji�nico v
Adyarju. Postala je ena od najpomembnejših in svetovno najbolj znanih
knji�nic zaradi svojih orientalskih zbirk. Je zakladnica mnogih
edinstvenih in redkih rokopisov v sanskrtu, paliju, tibetanšèini,
burmanšèini in šrilanšèini. Knji�nica v Adyarju je bila in ostaja posveèena
obnovi starodavnih humanistiènih uèenj ter varovanju izvirnih zakladov
vseh religij na vzhodu. Danes tam hranijo preko dvajset tisoè rokopisov na
palmovih listih. Dobro usposobljeno osebje, Indijci in zahodnjaki, ki so
zaposleni v knji�nici, prepisujejo in pripravljajo gradiva neprecenljive
vrednosti, da bi postala dostopna tudi drugim zbiralcem po vsem svetu.
Njihovo delo simbolizira grb in moto Teozofskega društva, ki razodeva:
»Ni religije nad resnico.«

(Prevod : Dušica G.)
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IZREDNO POMEMBNO DELO POLKOVNIKA

OLCOTTA ZA BUDIZEM

S.M. Jayatilleke (Sri Lanka)

Izrazimo našo najveèjo hvale�nost polkovniku H.S.Olcottu za razlièna
pionirska dejanja, ki jih je pred veè kot 100 leti s skrajno predanostjo in
osebnim �rtvovanjem izvrševal, da bi ponovno o�ivel budizem in
budistièno uèenje na Šrilanki. Rezultat tega u�ivajo mnoge generacije.
Šrilanèani mu dolgujemo globljo hvale�nost za njegov edinstven
prispevek in �rtvovanje veèine njegovega odraslega �ivljenja, da bi rešil in
dvignil budiste in budizem, ki je bil pod misijonsko nadvlado v �alostnem
polo�aju.

Spominske priprave na stoletnico njegove smrti 17.februarja 2007 so �e v
teku. To bo dogodek na nacionalni ravni, ki ga sponzorira dr�ava in mu bo
predsedoval njegova excelenca predsednik dr�ave in drugi
dostojanstveniki.
Sedaj je primerno, da se ozremo okoli 100 let nazaj in skrbno pregledamo
njegove dnevnike, ki so zelo dobro dokumentirani, da bi razumeli
velikansko delo, ki se ga je lotil z neukrotljivim pogumom, odloènostjo in
elanom kljub mnogim oviram, boleèini in trpljenju v de�eli daleè proè od
njegove domovine.
25.maja 1880 sta polkovnik Olcott in gospa Blavatsky sprejela panèasilo
(zaobljubo) v templju Wijayanada v mestu Galle in sta bila formalno
potrjena kot budista. Tukaj je zapisal nekaj pomembnega:

Midva sva se �e davno pred tem v Ameriki proglasila za budista, in sicer
privatno in javno, in to je bila le formalna potrditev najine prejšnje
izpovedi. Èe bi budizem vseboval le najmanjšo dogmo, ki bi jo bila
prisiljena sprejeti, potem ne bi sprejela panèasile ali ostala budista niti
deset minut. Naš budizem je budizem našega mojstra adepta Gautame
Buddhe, kar je identièno modrostni religiji arijskih Upanišad, in ki je duša
vseh starodavnih svetovnih ver. Naš budizem je, z eno besedo, filozofija in
ne (slepa)vera.

Potem, ko se je pogovarjal z mnogimi budistiènimi voditelji, je polkovnik
Olcott spoznal, da je bistvenega pomena zaèeti z budistièno vzgojo.
Nekaj mesecev kasneje, ko je bil drugiè na Šrilanki, je osnoval Narodni
izobra�evalni sklad za podporo in ustanovitev šol za budistiène deèke in
deklice. V Listih starega dnevnika piše, da je za ta projekt dobil odobritev
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Mahatem in globoko HPB-jino soglasje. Od vasi do vasi je hodil peš ali z
volovsko vprego in razlagal vašèanom pomembnost izobra�evanja
njihovih otrok ter ustanavljal sklade za ustanovitev šol.

Napisal je Budistièni katekizem – osnovno knji�ico za pomoè uèenja
budizma v šolah. Pri tem je vlo�il veliko truda, saj je porabil tisto malo
prostega èasa za branje skoraj 10.000 strani angleških in francoskih
prevodov. Osnutek je konèno predlo�il v odobritev visokemu duhovniku H.
Sumangali 7.maja 1881. 15.maja je bil preveden v sinhalešèino in po
globokem preudarjanju tudi odobren. Angleška in sinhaleška verzija sta
istoèasno izšli 24. julija 1881. Kasneje je bil Katekizem preveden v 21
razliènih jezikov za uporabo pri uèenju budizma v mnogih azijskih dr�avah
in v Evropi in do�ivel je mnogo ponatisov.

Po ustanovitvi Budistiènega teozofskega društva je pol. Olcott ustanovil
celotno tiskarno in zaèel s tiskanjem Sarasavi Sandaresa, enega najstarejših
èasopisov na Šrilanki. Kako ogromno delo je bilo to za budistièno stvar, je
v pismu pol. Olcottu10.dec. 1896 na široko razlo�il tedanji direktor tiskarne
H.S.Perera :

Napredek je presegel vsa prièakovanja. Papir in glavni del prihodka od
tiskanja je šel za vzdr�evanje šol na pode�elju in za druge stroške Društva.

Pol.Olcott je Šrilanko obiskal 37-krat in veèinoma veè kot enkrat letno.
Zasnoval je budistièno zastavo. Uporabil je šest barv, ki se ka�ejo v avri
gospoda Bude. Sedaj jo uporabljajo v vseh budistiènih de�elah kot obièajno
zastavo. Koristil je tudi tako, da je dan polne lune – wesak proglasil za
praznik in predpisal budistiène matiène knjige za poroke budistov. Za
o�ivljanje budistiènega šolanja je pridobil veliko znanih teozofov na
Šrilanki, vkljuèno z Leadbeatrom in F.L.Woodwardom.
Leta 1889 je g. Leadbeater ustanovil angleško-budistièno srednjo šolo in
C.Jinarajadasa je bil eden od prvih uèencev. Kasneje se je ta šola razvila v
Ananda College (visoka šola), danes vodilno budistièno šolo v Colombu.
Woodworda je Olcott poslal v Galle, da zgradi visoko šolo, in danes je to
Mahinda College, glavna budistièna inštitucija.

Ni boljšega naèina, da strnemo in izrazimo našo hvale�nost in obvezo za
stvar, za katero se je zavzemal pol.Olcott, kot da citiramo obljubo, ki jo je
dala dr. Annie Besant v svojem govoru na njegovem pogrebu:

Ne poslavljamo se od tebe, kajti ti si nerojen, neumrljiv, stalen in veèen. Ne
obstaja niè takega, kot je smrt. Pogumen bojevnik resnice, borec za
dobroto, �elimo ti luèi in miru. Obljubljamo ti, da bomo dr�ali smernice
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teozofije, ki si jih izpustil iz hladnih rok, skozi �ivljenje vse do smrti, kot si jih
dr�al ti. Tako dolgo, kot bo Društvo vztrajalo skozi neomejena leta
prihodnosti, tako dolgo naj �ivi tvoje ime v njem in z njim.

(Prevod:B.�., predavano na konvenciji v Adyarju 2006)
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POLKOVNIK OLCOTT IN ISLAM

(Iz Listov starega dnevnika)

Na moj 53.rojstni dan ( 2.avgusta 1885) sem prispel v Bara Banki, dom
enega najbolj spoštovanih, sposobnih in uglednih kolegov g. Babuja
Parameshvari Dasa, kjer sem predaval in sprejemal nove èlane ter spodbujal
malodušne stare èlane.
Od tam sem odšel v Lucknow… Na postaji so nas prièakali odbori
Kašmirskega narodnega kluba, Bengalskega kluba, Rafijamskega
zdru�enja (muslimansko telo) in naše lokalne teozofske veje.

Takoj po prihodu sem do�ivel pravi šok, saj mi je odbor naše teozofske
veje mirno povedal, da so sklenili, naj bi imel javno predavanje �e
naslednjega dne, in sicer o islamu.
Bil sem v precejšnji zagati, ko sem ugotovil, da ni rešitve – saj so plakate in
reklamne letake �e izdali, zbralo pa naj bi se menda celotno muslimansko
obèinstvo. Bilo je namreè neobièajno, da jim bo o njihovi religiji predaval
belec. To je nedvomno predstavljalo neustavljivo atrakcijo.
Odboru bi lahko odklonil, kajti tedaj sem imel le šibko znanje, ki ga èlovek
pridobi tekom splošnega branja.

Obotavljal sem se spregovoriti pred tako kritiènim poslušalstvom, ki me
je prièakovalo. Pobegniti pa se ni veè dalo. Sposodil sem si kopije
Saleovega Korana in še neko drugo muslimansko knjigo ter ju prebiral vso
noè.
Pri tem mi je bila teozofija v ogromno pomoè, kajti kljuè do exoteriènih
naukov mi je pomagal razumeti vse, kar se je dalo brati med vrsticami, in
celoten sistem mi je postal jasen. Mislim, da kot razlagalec religijskih
sistemov nikoli poprej nisem tako popolnoma spoznal njegove edinstvene
vrednosti.

Ko sem vstopil v veliki Baradari ali kraljevo dvorano, je bila le-ta
napolnjena do zadnjega kotièka, veèinoma so bili najbolj ugledni
Muslimani tega kraja in nekaj sto izobra�enih Hindujcev.
Teme nisem obravnaval kot profesor religije, ampak kot nepristranski
teozof, kateremu je študij vseh religij enako zanimiv in èigar glavna �elja je
dokopati se do resnice v njih in jo pogumno, neustrašno in nepristransko
oznanjati.
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Neki dobri duh me je moral navdahniti, kajti ko sem nadaljeval, se mi je
zazdelo, da sem se sposoben postaviti na Mohamedovo mesto, da tolmaèim
njegove misli in opišem njegov ideal, kot da bi bil sam tukaj domaèin in
kakor rojen za to.
Lahko sem si predstavljal tega navdahnjenega jezdeca na kameli, ki se je
inkarniral, da bi odslu�il ogromno karmo kot Ustanovitelj enega izmed
najmogoènejših verskih gibanj v zgodovini.

Obèinstvo je bilo navdušeno, polno zanosa, kar je buèno pokazalo.
Naslednji dan me je odbor èakal z zahvalnim nagovorom, v katerem je bil
vsak blagoslov Alaha namenjen meni. �eleli so si, da bi njihovi otroci
vedeli vsaj »desetino tega o svoji religiji« , kot sem vedel jaz.
O, bogovi, kako poceni se sloves vèasih lahko pridobi.

***

Nekega dne sem šel na muslimansko sreèanje v Pachiappahovo dvorano,
da bi poslušal Maulvijevo predavanje o odrešenju. Mislim, da sem bil prviè
na sreèanju te skupnosti v Madrasu, zato sem nameraval tiho sesti blizu vrat,
da bi lahko neopa�eno odšel, èe bi bilo predavanje dolgoèasno.
Toda v trenutku, ko sem prestopil prag, sem bil obkro�en z muslimanskimi
gospodi, ki so me zelo ljubeznivo sprejeli in me takoj izvolili za
predsedujoèega tega sestanka. Niè ni pomagalo, da sem protestiral. Zaman
sem govoril, da nisem musliman, ampak teozof in budist. Rekli so mi, da so
slišali moje predavanje in da sem prav tako dober musliman kot kdorkoli
izmed njih.
Torej sem prevzel predsedstvo in po nekaj uvodnih besedah, ki so jih
sprejeli z veliko naklonjenostjo, povabil predavatelja Maulvi Hassan Alija,
zelo znanega muslimanskega misionarja, da nagovori obèinstvo. Bil je
spreten govornik in goreè vernik. Njegovo predavanje je obèinstvo zbrano
poslušalo in odobravalo do zadnje besede.
Èez dva dni je poklical v Adyar in me vneto nagovarjal, naj se javno
razglasim za muslimana, kajti » to sem bil nedvomno po srcu «. Prosil me je
le, da bi še naprej tako predaval, kot sem �e ves èas do tedaj. Ko sem
odklonil, je potrto odšel. Sedaj ne �ivi veè.

***

Na zahtevo muslimanskih študentov v Lucknowu je pol. Olcott predaval o
islamu. Predavatelj se je za to prilo�nost karseda potrudil in rezultat je bil
zelo zadovoljiv, saj so muslimanski študenti polkovnika naslednjega dne
na uradnem nagovoru nagovorili z besedami:
»Zelo smo preseneèeni, da tako dobro poznate našo vero, kar ste dokazali z
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vašim predavanjem. Moramo vam reèi, da si iskreno �elimo, da bi nekaj
naših angleško govoreèih sovernikov imelo vsaj desetino tega
razumevanja, kot ga imate vi.« Nato se je nagovor nadaljeval z izra�anjem
zahval tistih, ki so bili prejšnjega dne prisotni na predavanju, za odlièen
nasvet, ki jim ga je dal polkovnik:
»Iskreno upamo, da mladi našega mesta ne bodo pozabili vaših jasnih
vèerajšnjih pozivov. Njihova vrednost se je dvakratno poveèala zaradi tega,
ker so vaši motivi popolnoma nesebièni…
Naj vas moèni vsemogoèni Alah, ki vodi usodo univerzuma, nagradi za
vaše èlovekoljubno prizadevanje, naj nam da odloènost, da bomo vodili
èisto �ivljenje, da bomo resnicoljubni in pošteni, predvsem pa da bomo
prosti predsodkov in fanatizma.«

Tudi èlani Kašmirskega narodnega kluba so nagovorili polkovnika.
Prosili so ga, da predseduje njihovi obletnici in ima predavanje.

(Prevod:M.M.)
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SPOMINI NA POL. OLCOTTA

C. Ayyakannu

Takrat, ko je pol. Olcott prišel �ivet v Adyar, je v vaseh okoli Adyarja
�ivela skupina ljudi. Imenovali so se harijanci (ali panèami), �iveli so v
usmiljenja vrednih razmerah, v izjemni revšèini, preganjani so bili od
hindujskih kast, prepreèeno jim je bilo vstopiti v templje in niso imeli
socialnih pravic, kot so britje, pranje itd.
Polo�aj teh ljudi se je globoko dotaknil srca polkovnika Olcotta in
vprašanje ‘Je taka skupnost res skupnost v Indiji ?’ je vrtalo v njegovih
mislih. Od tedaj je mislil na to, kako bi pomagal izboljšati �ivljenjske
pogoje panèamov in kako bi se izboljšal njihov polo�aj v skupnosti.

Ko je obiskal te vasi in stopil v stik z osebami, je zaèenjal razumevati,
kako bi se dalo ubla�iti njihovo trpljenje. Nekatere od njih je nauèil
doloèenih opravil, kot so britje in pranje. Spoznal je, da poleg
usposobljenosti za neko opravilo potrebujejo tudi vzgojo. Tako je junija
1894 zaèel v majhni šoli s 45 uèenci, ki jo je imenoval Svobodna šola
Olcott panèama. Po letih dela in rasti se je krepila in danes se imenuje
Spominska šola Olcott.

V trenutku, ko je omenjeno ime šole, imam obèutek, da je polkovnik
Olcott prisoten. Na stotine deklet in fantov so uèili in vzgajali v tej šoli.
Šolanje jim je omogoèilo, da so pridobili poklic in so uspeli v �ivljenju. Ta
misel mi moèno razveseli srce. Tudi sam sem tak primer; bil sem uèenec na
tej šoli, potem uèitelj na njej, sedaj sem upokojen.

Polkovnik je pogosto obiskoval šolo in se pogovarjal z uèitelji in uèenci.
Imel je navado pripovedovati uèiteljem, kakšni so morali bili otroci pri
njem, za razliko od naèina dela na drugih šolah ( teozofska vzgoja).

Nekega dne je sklical vse uèence in nas vprašal, kakšno kariero smo si
zaèrtali po zakljuèku šolanja. Nekateri so omenili, da bi dobro vodili
trgovske posle in temu �elijo slediti. Nekaj nas je reklo, da hoèemo postati
uèitelji. Te nas je povabil, naj pridemo k njemu vsak dan. Obiskovali smo
ga vsak dan in povedal nam je veliko o tem, kako postati dober uèitelj.
Pokazal nam je tudi veliko iger.

Zveèer je imel navado plavati v reki Adyar. Ponavadi smo bili z njim.
Med plavanjem je poèel smešne stvari, le�al je na hrbtu s cigaro v ustih in
bral èasopis. To nas je spravljalo v buèen smeh. Polkovnik Olcott nas je
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vèasih spominjal na gospoda Ganešo. Njegova dolga brada, okrogel
trebušèek, kratka postava in kapa na glavi, vse to je še vedno prisotno v
mojih mislih. Vèasih, ko je plaval v reki, so se okoli njega zbrali ribièi. V
takih primerih jih je po kopanju poklical v svojo sobo in jim dal slašèice, ri�
in denar.

Èlani Teozofskega društva so mu pri vsem delu pomagali. Tudi danes,
vsako leto 8. maja, na dan belega lotosa, dajejo revnim kovance in ri�.

(Prevod M. Š.)
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POLKOVNIK OLCOTT KOT VZGOJITELJ

Katherine A. Beechey

Šola ‘Olcott Memorial School’, ki jo je junija 1894 ustanovil polkovnik
H.S.Olcott in stoji èisto blizu teozofskega posestva v Adyarju, letos
praznuje diamantno obletnico. To dejstvo nas spominja na Olcottovo veliko
zanimanje ne samo za izobra�evanje na splošno, paè pa še posebej za
izobra�evanje in razvoj harijske skupnosti v Indiji, ki je bila v tistih dneh
poznana kot parijska ali panchamska skupnost. Èeprav so bila prva
Olcottova organizacijska prizadevanja v zvezi z izobra�evanjem �e v
zgodnjih 1880-ih letih povezana z budistiènim izobra�evalnim gibanjem na
Ceylonu in z o�ivitvijo religijske izobrazbe med višjo kasto hindujcev, pa si
je posebno v ju�ni Indiji najbolj izrazito prizadeval za reformacijo
hinduizma v zvezi z ‘nedotakljivostjo’.

Sam piše o tem, kaj ga je privedlo do tega: »Nesposobnost in beda ubogih
parijev mi je dolgo le�ala na duši, dokler nisem 10. maja (verjetno leta
1894) pregledal del zemljišèa v vasi Urur, ki le�i èisto blizu našega sede�a,
in se dokonèno odloèil, da tam odprem šolo na svoje lastne stroške… Ne
samo, da je bil moj namen peljati uèence èez osnovno stopnjo izobrazbe,
moja �elja je bila tudi, da jim dam boljšo prilo�nost napredovanja v
�ivljenju, takšno, ki jo ima delno izobra�en èlovek v primerjavi z
nepismenim… Obljubil sem, da bom s šolo zaèel èim prej.«

Olcott je moral zapustiti Adyar in odpotovati v Evropo še pred koncem
meseca, ko pa se je septembra 1894 vrnil v Indijo, je šola �e delovala s polno
paro.

Spoznal je, kot je sam dejal, da je bilo nemogoèe » prevzeti ogromno
nalogo, da bil izboljšal stanje šestih milijonov ljudi, ki �ivijo na obmoèju
Madrasa in ne pripadajo nobeni kasti: to mora biti prepušèeno vladi. Moj
skromen naèrt je bil skrbeti za nekaj sto otrok iz Madrasa in okolice in
pokazati, kaj se da storiti za njihov mentalni in moralni napredek, ne da bi
jih prosil ali prièakoval od njih, da se odreèejo svoji veri…
Za karkoli bolj ambicioznega nimam niti denarja niti èasa poleg obveznosti
predsednika nesektaškega Teozofskega društva.«

Po drugi strani pa se je tudi pokazalo, da se je mentalne sposobnosti teh
otrok dalo primerjati z drugimi otroki z Zahoda in Vzhoda:
»Navkljub njihovi, skozi stoletja trajajoèi nevednosti, so presenetljivo
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�eljni uka. Oèitno je, da so ti otroci pripravljeni narediti korak naprej in
samo èakajo na pomoè, ki jim bo omogoèila doseèi višjo stopnjo razvoja.«

»Izobrazba in samo izobrazba je oèitno zdravilo za socialni nered. Nauèi
parijo, da je èlovek z enakimi pravicami kot drugi ljudje, da jih mora doseèi
z dvigom samega sebe, poka�i mu, kako naj gre na delo in nato rezultate
prepusti sebi in èasu. Tako sem videl njihov problem in vse, kar sem storil,
je sledilo tem smernicam. Nisem imel �elje, da bi jih spreobraèal v drugo
vero, ne denarja, da bi plaèal njihove dolgove, nobenih poslov, ki bi jim jih
lahko nudil, nobene �elje po njihovi pomoèi ali celo hvale�nosti, nobenega
sebiènega motiva v kakršni koli obliki. Vse naokrog mene je bila velika
mno�ica ubogih, obupanih ljudi, ki so prosili za pomoè, in jaz sem jim jo dal
v edini obliki, za katero sem verjel, da jim bo trajno koristila.
Odprl sem šolo za njihove otroke, brez plaèila v kakršnem koli smislu, kjer
naj bi se do èetrtega nivoja(razreda) uèilo pravopisa, branja, pisanja,
raèunanja, tamilšèine, njihovega jezika, angleškega jezika pa le toliko,
kolikor bi ga bili pripravljeni sprejeti. Ker so bili slu�abniki na domovih
Evropejcev in Amerièanov prav parijci, sem mislil, da bi fante nauèil
kuhati, popravljati oblaèila, pogrinjati mize in voditi gospodinjske raèune,
da bi jim s tem omogoèil pridobiti oziroma obdr�ati to, za njih najbolje
plaèano zaposlitev. To je bil preprost naèrt, na katerem je pod mojim
nadzorom nastal panchamski izobra�evalni naèrt. Gibanje se je prièelo leta
1894 z odprtjem šole v bli�ini našega Društva. Šola ni bila ravno velika,
stala me je le nekaj dolarjev, toda slu�ila je svojemu namenu. Ideja je bila
dobra in je za�ivela.«

Polkovnik Olcott je uspel pridobiti naklonjenost vlade za njegov naèrt ter
tudi finanèno in drugo podporo v Indiji in v tujini.

Šola je prièela delovati s 45 uèenci, toda število je raslo, bilo je vedno veè
uèiteljev, tako da so leta 1898 odprli še eno šolo in kasneje še tri.
S.E.Palmer, ugledna diplomiranka z univerze v Minnesoti, je prevzela
polo�aj glavne upraviteljice vseh šol, jim posvetila vso pozornost, in šele ko
se je upokojila, so drugi prevzeli to delo. Leta 1925 je bilo zaradi finanènih
te�av nemogoèe nadaljevati z vsemi petimi šolami. Zato so tri šole iz
mestnega okro�ja podarili mestnemu svetu Madrasa. Tako so bile pod
vodstvom odbora Olcott Panchama Free School le še prvotna šola v Ururju,
poznana kot šola »The Olcott Memorial School«, in pa majhna osnovna
šola Olcott-kuppamu v ribiški vasi. Sedaj je na obeh šolah skupno 700
uèencev, od tega jih je 650 v Olcott Memorial School.
‘V zadnjih letih je postala praksa, da lahko šolo obiskuje okrog 40% otrok,
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ki niso harijci. Brez dvoma je mešanje socialnih standardov v korist vsem
razredom, posebno še harijskemu.’
Delovanje šole Olcott Memorial School in dejstvo, da so bili uèenci iz èasa
Olcotta prvi indijski hindujski harijci v ju�ni Indiji, ki so znali brati in pisati,
je vašèanom še posebno v ponos.
Polkovnik pa se ni posveèal le izobrazbi harijcev. Od leta 1882 dalje je na
svojih teozofskih predavanjih po Indiji ustanavljal klube deèkov oziroma
društva v vsakem veèjem mestu, ki ga je obiskal. Leta 1894 se je iz vseh teh
klubov in društev oblikovala Zveza deèkov.

O tem Dr.Annie Besant pravi: » S hindujci je Olcott govoril kot hindujec
in prav on je zaèel z versko izobrazbo deèkov. Ker pa ni mogel ustanavljati
hindujskih šol, je zato ustanovil Hindujsko zvezo deèkov v vsakem veèjem
mestu, ki ga je obiskal. Nato pa je nagovarjal in rotil pomembne bogataše
tistega kraja, da so deèkom kupovali knjige, saj si tega sami niso mogli
privošèiti. Bil je zaèetnik na podroèju o�ivitve verske izobrazbe med
hindujci.«
Tem Zvezam je Annie Besant pripisala utrjevanje poti za njeno kasnejše
velièastno gibanje na podroèju izobra�evanja.

Polkovnik Olcott se je globoko zanimal tudi za ustanavljanje šol za
sanskrit in eno sta s H.P.Blavatsky v èasu njunih zgodnjih popotovanj po
ju�ni Indiji v kraju Nellore tudi ustanovila. Ta šola še danes uspešno deluje.

Olcottovo prvo delo na podroèju izobra�evanja se je zaèelo kmalu po
njegovem prihodu na Vzhod. Ko sta maja 1880 s H.P.B. obiskala Ceylon, je
bil šokiran, kako je budizem na otoku slabel zaradi apatiènosti budistov, saj
so dovoljevali svojim otrokom, da so se šolali v misijonskih šolah, kjer se je
izvajala stalna protibudistièna propaganda. Zato je takoj zaèel organizirati
gibanje za izobrazbo, ki so ga vodili budisti sami, seveda z obièajno vladno
podporo, ki je bila dana vsem šolam, ne glede na versko usmerjenost.
Gibanje se je zelo hitro razvijalo in delu polkovnika Olcotta in
C.W.Leadbeatra, ki je prišel na Ceylon, da mu pomaga, gre zahvala, da so
bile do leta 1909 ustanovljene tri budistiène visoke šole in 200 šol, ki so
izobra�evale 26000 otrok.

Olcott je ves èas svojega izobra�evalnega dela vztrajal na pomembnosti
religije in v preprièanju, da je uèence potrebno pouèevati v religiji, ki ji
pripadajo. Menil je, da je bistvo lastne religije vrojeno v ustrezno stopnjo
èloveškega razvoja. Zato parijev ni poskušal spreobraèati v drugo religijo.
Predlagal je, da naj bi se hindujska mladina izobra�evala o pravem znanju
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hindujske religije in o zgodovini svojih prednikov. Za budiste pa je napisal
znameniti Budistièni katekizem.

Vedno je bil preprièan, da so potenciali mladih v Indiji sedaj prav tako
veliki, kot so bili v preteklih generacijah.
»Od izobrazbe mladine je odvisno, v kaj se bodo njihovi potenciali
razvili… Èe �elimo dobiti najboljše rezultate, ne smemo izobra�evati le
intelekta in pouèevati moralne vrednote ali kakšno drugo specializacijo,
izobra�evati je potrebno v vseh smereh. Tako lahko vsi deli narave
istoèasno razvijajo vse, kar se nahaja v njej, in tako zajemajo vse oblike
mo�nih aktivnosti.«

(Prevod : B.B.B.)
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NEDAVEN POGOVOR Z MAHATMAMI

H.S.Olcott, 13.januarja 1907

… Nekateri èlani Društva…s preveè poudarjenim moralnim obèutkom
verjamejo, da Uèitelji èloveštva ne morejo zaposliti predstavnikov, ki še
niso presegli slabosti telesa in kontakt s takimi osebami naj bi po njihovem
Mojstre moralno omade�eval.

Drugi (in èe skrbno preuèimo zgodovino, so to tisti, za katere smo lahko
preprièani, da so imeli nekaj znanja in zdrave pameti) menijo, da so ti
nevidni Uèitelji z namenom, da bi dosegli mno�ice in še posebej, da bi
prodrli v same globine èloveške dru�be, prisiljeni zaposliti predstavnike ali
poslance, ki imajo še mnogo èloveških napak, vendar pa morajo kljub
vsemu imeti tudi �e visok standard idealov in duhovnosti, vsaj toliko, da jih
to lahko usposobi, da so koristni inštrumenti za prenos vzvišenih naukov in
visokih uèenj. To je njihova dol�nost, zato da izpolnjujejo voljo Njih, ki jih
zaposlujejo…

In tako sem vprašal Mahatme (in M. je odgovoril:)

…Kje lahko najdemo popolne inštrumente na tej stopnji evolucije? Ali naj
odreèemo znanje, ki bi koristilo èloveštvu, preprosto zaradi tega, ker
nimamo popolnih inštrumentov, ki bi ga prenesli svetu?

Ne morem vam dati nobenega boljšega primera od ustanoviteljev, ki bi
podprl to, kar je Mahatma rekel, kajti kljub najinim mnogoterim
pomanjkljivostim in fiziènim slabostim, niso oklevali pri najini zaposlitvi
kot njihovih inštrumentov, ker so v naju videli sposobnost postati zvest,
resnièen delavec…

Tu pa tam se pojavi oseba, ki kljub moralnim napakam lahko slu�i kot
kanal za visoka uèenja. Vendar pa nas bo sámo dejstvo o moralnem made�u
naravno opozorilo na nevarnost, da bomo pozorni zaradi strahu, da ne bi
padli v past naše lastne lahkovernosti in verjeli uèenjem brez predhodne
pravilne in skrbne presoje.

Mahatma… je rekel, da bi morala biti sveta dol�nost vsakega teozofa, èe
ugotovi, da je brat zakrivil kaj napaènega, da skuša temu bratu prepreèiti, da
bi nadaljeval z njegovim napaènim poèetjem, in tako kolikor je mogoèe
zašèitil druge, da se ne bi s tem oku�ili. Vendar pa je tudi njegova dol�nost
kot teozofa, da šèiti svojega brata pred nepotrebnim obsojanjem in
posmehu javnosti.
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Ta èlanek bom konèal z neposrednim sporoèilom Mojstrov, ki je bilo po
meni poslano celemu Društvu:

Naj tisti, ki verjamejo v naš obstoj in to, da stojimo za Teozofskim
društvom – in tudi, da ga bomo še naprej zaposlovali kot predstavnika za
dvig èloveštva – vedo, da smo vèasih prisiljeni zaposliti nepopolne
inštrumente (zaradi pomanjkanja popolnih) za naše delo. Zato prenehajte s
tem nemirom in prepirom in s povzroèanjem takih motenj v Edinosti
Bratstva in tako slabiti njegovo moè. Namesto tega raje delajte skupaj v
harmoniji, da se usposobite za koristne inštrumente v našo pomoè, ne pa da
ovirate naše delo. Mi, ki stojimo zadaj za Društvom, smo vèasih brez moèi,
da bi prepreèili ovire in motnje, do katerih mora neizogibno priti zaradi
karme posameznih èlanov. Vendar pa nam pri tem lahko pomagate tako, da
zavrnete sodelovanje pri takih nemirih in da �ivite zvesto po najvišjih
mo�nih idealih teozofije. Èe kakršen koli dogodek povzroèi navidezno
krivico, imejte vero v Zakon, ki se nikoli ne zmoti pri urejanju stvari.
Prenehajte brezglavo hiteti v prepir ali sodelovati pri teh nesoglasjih!
Dr�ite skupaj v bratski ljubezni, ker ste del Velikega univerzalnega Jaza. Ali
se ne prepirate s samim seboj? Ali ni greh vašega brata vaš lastni greh?
Mir! Zaupajte nam.

(The Theosophist, jan. 2007, prevod: B.�.)
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DA NE POZABIMO

Marie Russak Holchener

17. februarja 1907 je v Adyarju preminul naš ljubljeni predsednik-
ustanovitelj, polkovnik Henry Steel Olcott.

Kakšna poplava spominov in ljubezni me preplavi, ko se spomnim tega
dogodka – to so spomini mojega neprestanega obèudovanja njega nekaj
mesecev pred njegovo smrtjo, in to je ljubezen, ki je bila �e davno
posveèena!
Nobenega smisla nima kronološko predstaviti dogodke, povezane z
ustanovitvijo in slu�enjem Teozofskemu društvu, kajti vse to je �e znano.
Rada bi pa, da bi vsakdo lahko vedel podrobnosti mnogih pomembnih
stvari, ki so se dogajale v dolgih zadnjih dnevih, ko je velika duša odhajala
iz naše sredine. Odhajala je z obljubo svojega Mojstra (ki se je zgodila ob
njegovi smrtni postelji), da ga vzame v svoj dom v Himalayo , kjer bo lahko
dolgo poèival, potem pa da bi mu našel novo telo, v katerem bo lahko
nadaljeval svoje delo za Društvo. Èe se ozremo na te, dogodkov polne
mesece pred njegovo smrtjo, je te�ko izbrati dva ali tri od mnogih, ker so bili
vsi tako impresivni. Nekoè jih bom vse dala natisniti in jih tako podelila z
vsemi teozofi.

Mogoèe bi kdo mislil, da ker se je zdelo, da polkovnik tako dolgo po
malem umira, da je bila njegova okolica pre�eta z �alostjo. Sploh ne. Ni nam
dovolil niti, da bi gledali �alostno. Takoj ko je zaslutil, da so okoli njega
�alostna èustva, nas je zaèel dra�iti, pripovedoval je smešne zgodbe (èeprav
je bil ves èas v boleèinah), recitiral razliène odlomke poezije ali na kak drug
naèin odvraèal naše misli.
Zlasti pa se je bal, da ne bi zapustil tega �ivljenja, ne da bi poravnal vsako
mo�no krivico, za katero je mislil, da bi ji bil lahko vzrok. Pošiljal je pisma z
opravièili, prosil ljudi, da so prišli k njemu, da so se »pogovorili« in konèno
rekel: » Zdaj se pa ne morem na nikogar veè spomniti, do katerega bi bil
krivièen. Poèutim se tako sreènega in polnega ljubezni do vseh.«

Ko je èutil, da je smrt vse bli�e in bli�e, sta bila njegov pogum in vera
resnièno neverjetna. Pravzaprav je hrepenel, da bi umrl. �e veèkrat se je ob
razliènih prilo�nostih �elel osvoboditi, po�vi�gavajoè si spet in spet :
»Moram oditi, hoèem oditi, Mojster, vzemi me.« Tako radostno in �areèe je
govoril o delu, ki ga bo poèel »tam gori« za èlane, ko bodo med spanjem
prihajali tja, in o vsem, kar namerava dovršiti, ko se bo vrnil. Tedaj se je
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zelo spaèil in izustil nekaj komiènih opazk o »dobi dojenèka« novega
telesa, ki se ga vsi bojijo, kar je spro�ilo veliko smeha.

In tako so minevali dnevi do zadnjih dni in ni ga minil humor, prijaznost
in ne�ne prošnje vsem nam, ki smo ga negovali in mu pomagali še na druge
naèine.
Res zelo lepo je bilo tovarištvo in naklonjenost, ki je bila med njim in Annie
Besant med dolgimi tedni, ko je ostajala ob njegovi postelji kot angel
pomoènik. Dolge ure, podnevi in ponoèi, je sedela ob njem, kajti bil je
vedno zelo sreèen in zadovoljen, kadar je bila ona ob njem.
Ena od zadnjih objav, ki mi jo je narekoval za objavo, je bila o njej in naj bi
vedno ostala �ivi poziv vsem èlanom. Deloma se glasi takole: »Vsak dan se
bolj in bolj radostim, da sta Mojstra �elela, da me ona (ga. Besant) nasledi,
kajti preprièan sem, da je sedaj ona edina oseba, ki je tako dobro
usposobljena, da bi bila vaša predsednica. Prosim vas vse, v moj spomin,
bodite ji zvesto predani kot vašemu vodji, kajti njeni ideali so tudi moji in
delala bo za dobrobit našega Društva, dokler bo �ivela. Predani pa ji bodite
tudi zato, ker vas �elim prositi, da mi pomagate do neke mere poplaèati za
njeno nenehno ljubeèo skrb in predanost med mojo zadnjo boleznijo.«

Najpomembnejši dogodki vseh teh èudovitih dni so bili obiski Velikih ob
njegovi postelji. Ob neki taki prilo�nosti Sta se nenadoma pojavila. Bil je
veèer in ga. Besant je vodila dolg sestanek na ravni strehi prav pred
vhodnimi vrati njegovega stanovanja. Najprej se je zdelo, da sta bila Velika
tam le astralno, toda kasnejši dogodki so dokazali, da Sta bila v vidnih,
fiziènih telesih.

Ko ju je predsednik zagledal, je brez vsake pomoèi skoèil iz postelje
(èeprav sta bila obièajno potrebna dva ali trije, da smo ga dvignili), se vrgel
na tla in objel noge Mojstra M., tresoè se od veselja. Mojster ga je ne�no
dvignil in ga polo�il v posteljo, Mojster K.H. pa mu je poravnal blazino pod
glavo.

Dolg, pomemben in globoko impresiven je bil pogovor med njimi in
mnogo besed hvale in hvale�nosti sta Mojstra izrekla.

Pri nekem drugem Njunem obisku se je polkovnik poto�il Mojstru M. o
nekem èlanu, ki je njemu in Društvu povzroèil veliko te�av in konèal z
besedami, da je tista oseba zelo nevaren, zloben sovra�nik. Mojster KH je
polo�il svojo roko na polkovnikovo ramo in z bo�ansko ne�nostjo v glasu
rekel: » Potem pa toliko bolj potrebuje tvojo ljubezen in usmiljenje!«
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Preprièana sem, da polkovnik Olcott ne bi imel niè proti, da sem za nekaj
trenutkov odstrla tanèico s svetosti teh obiskov Mojstrov.
To sem naredila namenoma, kajti v glavah nekaterih èlanov se je pojavil
dvom v obstoj Mojstrov in Njihovo zašèito Društva.

Namesto dvoma se raje spomnite, da sta bila naša dva ustanovitelja èastni
duši in Mojstra sta prièa temu. Kot Njuna vdana slu�abnika sta nam prinesla
Teozofijo in Teozofsko društvo. Bi nam lahko naredila še kakšno veèjo
uslugo, kot to, da sta nas pustila za sveto dedišèino, ki naj pomaga prenašati
drugim znanje Teozofije – bistvo vse Resnice.

(prevod: B.�.)
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M I S L I

POLKOVNIKA H.S. OLCOTTA

Hkrati z razširitvijo uma se kot rezultat študija teozofije poglobi tudi soèutje,
in oboje prispeva k moralni rasti èloveka. Moralna rast se ka�e na dva naèina, v
èlovekovi notranjosti in na zunaj. Èlovek, v katerem se to dogaja, zaène urejati
in èistiti svoje �ivljenje, od sebe odvr�e vse, za kar meni, da ga dela šibkega in
nespametnega, goji pa tiste navade in lastnosti, za katere ve, da ga bodo krepile.
Tudi svoje bli�nje skuša preprièati, naj bi stopili na pot navzgor, in se trudi
pomagati tistim, ki ka�ejo pripravljenost, da se obrnejo stran od škodljivosti in
neumnosti, ki so dandanes velik del dogajanja v �ivljenju ljudi.

Pomembna je sedanja ura; kajti iz sedanjosti prihaja prihodnost, in vsa
dejanja, ki jih storimo, in vse stvari, ki jih pušèamo neopravljene, tkejo osnovo in
vrtijo votek za tkanino naših usod. Smo gospodarji vzrokov, toda su�nji
njihovih posledic. … Ne moremo uiti odgovornosti za svoja dejanja. Kar storimo
dobrega ali slabega in kar bi lahko storili, pa smo pustili nestorjeno, vse to nam bo
po zakonu Povraèila (ali Kompenzacje) na naš raèun v knjigo Chitragupta
zapisal Zapisovalec Akaše.

Povsod med našimi simpatizerji bi se morali potruditi razširiti preprièanje, da
mora vsak sam doseèi svoje odrešenje, da ne more biti nobenega napredka brez
truda, in da ni niè tako pogubnega, da nas niè tako ne oslabi, kakor odvisnost in
naslanjanje na drugega, na njegovo modrost, njegovo praviènost. To je silno
pogubno in paralizira vse prizadevanje.

Uèili so me, naj se opiram samo nase, naj vidim v svojem Višjem Jazu svojega
najboljšega uèitelja, najboljšega vodnika, najboljši zgled in edinega rešitelja.
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Uèili so me, da nihèe ne more in tudi ne bo dosegel popolnega znanja – razen po
omenjeni poti.

Religijska resnica ni nekaj, kar je mo�no fizièno videti, zaznavna je le s
psihièno intuicijo. Kdor še ni razvil te psihiène moèi, ne more poznati religije kot
dejstvo; sprejme jo lahko le kot verovanje ali pa si jo naslika kot emocionalno
sentimentalnost.

Za dobrotnika svojega rodu imam tistega, ki dvomeèim, obupanim, od �ivljenja
utrujenim in ljubezni laènim poka�e, da neèimrnosti sveta ne potešijo hrepenenja
duše, in da je do prave sreèe mogoèe priti le s svojim lastnim notranjim razvojem,
z oèišèenjem in razsvetljenjem.

Glavni motiv Jezusovega pridiganja je bil pokazati, da dokler srce in um nista
oèišèena, so vse zunanje oblike in ceremonije le kot belo pleskanje starega
nagrobnika. Tako je uèil tudi njegov slavni predhodnik Buda, ki je v
podrobnostih opisal in obsodil vse oblike hinavšèine, duhovnega ponosa in
samoprevare.

Glasno govorjena molitev je pravzaprav intenzivna prošnja, in èe jo hkrati z
ustnicami govori tudi srce, ima moè, da pritegne dobre in odvrne slabe vplive.
Toda �ebrati molitve velikokrat na dan, medtem ko vam misli tavajo po vašem
posestvu, otipavajo vreèe z denarjem ali se potepajo med drugimi posvetnimi
stvarmi, je samo zapravljanje sape.

Karkoli èlovek zares HOÈE, to tudi ima. Samo ena moè v vesolju lahko
prepreèi, da ne vidimo, kogarkoli bi hoteli, ali da ne vemo, karkoli �elimo, in ta
moè je – [Višji] JAZ.
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Kar je Društvo doslej naredilo – in to je njegova velika zasluga v oèeh
nekaterih in njegova huda napaka po presoji drugih - je, da je ljudi spodbudilo
misliti. Nihèe ne more dlje èasa pripadati Teozofskemu društvu, ne da bi se zaèel
vpraševati. Zaène si postavljati vprašanja: »Kako to vem? Zakaj to verjamem?
Iz kakšnih razlogov sem tako preprièan, da imam prav, in tako preprièan, da se
moji bli�nji motijo? S èim jamèim za svojo trditev, da je prav to dejanje ali prav ta
praksa dobra, nasprotna pa ne?«

In zdaj, vprašujejo nas, kakšen je naš odnos do verskega preprièanja in kakšno
je naše preprièanje glede Boga in njegove vladavine. Teozofsko društvo, kot sem
vam �e povedal, ni neka propagandna zveza, ustanovljena zato, da bi širila
ustaljene dogme; zato, kot Društvo, ne ponuja nobene vere, ki naj bi jo svet
sprejel. Priznava veliko filozofsko naèelo, da obstaja samo ena Absolutna
Resnica, razlike med ljudmi pa ka�ejo le na njihovo razumevanje te Resnice.
Nisem pa jaz tisti, ki vam bi povedal, kaj Absolutna Resnica je.

H kateremu najvišjemu dobremu stremimo? Kaj je lahko višje dobro, kot vedeti
nekaj o èloveku in njegovih moèeh, o najboljših naèinih, kako koristiti èloveštvu
– fizièno, moralno in duhovno? K temu stremimo: ali si naš vpraševalec lahko
zamisli plemenitejšo ambicijo? Kakor velja za vse razmišljajoèe ljudi, imamo
tudi mi svoje individualne domneve o neskonènem in ogromnem Nekaj, kar
Anglosasi imenujejo Bog, toda kot Društvo reèemo s pesnikom Popeom:

Spoznaj sebe; ne drzni si Boga raziskovati;
pravi študij za èloveštvo je - èlovek.

Tisti, ki pridejo pod vpliv duha teozofije, do�ivijo spremembo v etiènem in
filozofskem smislu. Isti vzroki, ki spro�ijo doloèene tendence v mišljenju,
spro�ijo tudi pripravljenost za delovanje na doloèen naèin. Èe gledamo na
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vesolje in na èloveška �ivljenja kot na bo�ansko èudovit sistem, v katerem je – po
naši najtemeljitejši analizi – napredovanje k najvišji popolnosti s pomoèjo
zavestnega prizadevanja pravi namen obstoja, tedaj se poraja �elja, da napnemo
vse moèi in zagotovimo sebi ter tistim, ki jim lahko pomagamo, toliko tega
napredka, kolikor ga je za zdaj mogoèe uresnièiti. Nihèe pa ne more resno verjeti,
da temu svetu vlada zakon absolutne praviènosti – da �anjemo, kar smo sejali -
èe se njegove predstave o vrednoti �ivljenja in o drugih stvareh v �ivljenju pri
vsem tem niso korenito spremenile.

Èe se torej resnièna moè teozofije v svetu ka�e na podroèju mišljenja; in èe je
smer, v kateri se ta moè uveljavlja, naravna posledica rasti doloèenih idej v umu
tistih, ki uresnièujejo cilje našega Društva, je jasno, da je treba velikansko zlo
našega sodobnega sveta napasti z nematerialnim oro�jem, in to na intelektualni
in moralni ravni. Kako je to mogoèe storiti? Preprosto tako, da dejstvo zaznamo,
ga razumemo in priznamo. Potem bo delo samo opravljeno mirno, skoraj tiho, in
oèitno spontano.

Naše Društvo je resno, delavno, po�rtvovalno, in �elimo samo ljudi, ki so
vredni imena èlovek in zaslu�ijo naše spoštovanje. �elimo ljudi, katerih prvo
vprašanje ne bo: »Kakšno korist bom imel(a), èe se vèlanim?«, ampak »Kaj lahko
naredim dobrega, èe se vèlanim?« Naše delo zahteva pomoè ljudi, ki so lahko
zadovoljni, da delajo za naslednjo generacijo in še za poznejše; zahteva ljudi, ki
vidijo �alostno stanje verstev na svetu – vidijo, kako so plemenita verstva
degradirana, templji, cerkve in svetišèa preplavljeni s hinavci in zasmehovalci –
in imajo goreèo �eljo, da bi znova pri�gali ogenj duhovnosti in morale na
oskrunjenih oltarjih ter prinesli znanje Rišijev v grešni svet. … Dobrodošli so vsi
tisti, ki so pripravljeni pohoditi svojo sebiènost, kadar bi se znašli v navzkri�ju s
splošnim dobrim.
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Èe teozofija ne bi delala ljudi boljše, èistejše, modrejše, koristnejše sebi samim in
dru�bi, potem bi bilo bolje, da se ta organizacija ne bi bila nikoli rodila. Da pa
�ivi in u�iva spoštovanje celo tistih, ki ne morejo biti naklonjeni njenim idejam,
dokazuje s tem svoj blagodejni znaèaj.

Teozofija se prav tako zelo razlikuje od filozofije kakor od teologije. Bilo je
pravilno reèeno, da pri raziskovanju bo�anske narave in bo�anskih atributov
filozofija uporablja samo dialektiène metode, za osnovo svojih raziskav pa
vzame ideje, izpeljane iz naravne razumnosti. Tudi teologija uporablja enake
metode, naèelom naravne razumnosti pa dodaja še tista, ki izhajajo iz avtoritete
in razodetja. Nasprotno od tega teozofija izjavlja, da izkljuèuje vse dialektiène
procese, in izpeljuje vse svoje znanje o Bogu neposredno iz intuicije in
kontemplacije. Ta teozofija datira iz najbolj oddaljene starodavnosti, o kateri
imamo ohranjene zapise, in vsi izvirni ustanovitelji religij so bili iskalci
bo�anske modrosti – hodili so po teozofski poti samorazsvetljenja.

Vsa atmosfera teozofije se spremeni z duhom raziskovanja. To ni ‘skeptièen’
duh in tudi ne ‘agnostièen’. Je resnièna �elja po tem, da bi vedeli in spoznali
resnico, vsaj kolikor je sploh mogoèe, da bi jo spoznalo bitje, ki je tako omejeno s
svojimi zmo�nostmi in tako pristransko zaradi predsodkov, kakor je èlovek.
Prav to je tisto, kar je dvignilo Teozofsko društvo nad vse druge skupine ali
organizacije ljudi, in vse dokler se bodo njegovi èlani vzdr�ali dogmatiziranja,
ga bo to gotovo ohranjalo na mnogo višji ravni.

(Iz Reminiscences of H. S. Olcott prevedla I. P. K.)
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POGLED V DELO TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

Zimska teozofska šola na Sonèku v Hrvatinih

16. 2. - 18. 2. 2007 je bila na Sonèku v Hrvatinih zimska šola, posveèena
praznovanju 100 - letnice smrti prvega predsednika Teozofskega društva,
Henryja Steela Olcotta. Šolo je organiziral krog Surya iz Kopra, s svojimi
prispevki pa so sodelovali èlani iz vseh krogov.
Vsa predavanja so bila posveèena polkovniku Olcottu in njegovemu delu in
veèina jih je objavljenih v tem zvezku.
Na otvoritvi nam je Mojca Korenèan, uèenka glasbene šole Grosuplje, na
violino zaigrala tri prelepe skladbe znanih klasikov. Nato pa so se do nedelje
vrstila predavanja o našem predsedniku-ustanovitelju. V svoji notranjosti
smo vsi še globlje zaèutili veliko spoštovanje do tega neizmernega
èlovekoljuba in velikega delavca na polju teozofije in razvila se je
neopisljivo mila in tiha atmosfera, ki smo jo vsi obèutili. Prave svetosti se
ne da izraziti z besedami.

Obèni zbor

18. 02. 2007 smo imeli na Sonèku 19. obèni zbor, ker je bilo potrebno
sprejeti nekatere spremembe Temeljnega akta TD, da bi bil le-ta v skladu z
novim Zakonom o društvih RS.

Na zboru so bile sprejete tudi tri nove èlanice kroga Surye iz Kopra.
Teozofsko društvo v Sloveniji šteje sedaj 71 èlanov.

OBVESTILA

Evropski kongres in stoletnica finske sekcije

14.- 18. julij 2007 bo v Helsinkih na Finskem potekal Evropski kongres
TD z motom Soèutje – temelj miru in razumevanja. Èastna gosta bosta
ga. Radha Burnier, predsednica Mednarodnega Teozofskega društva in
èastiti prof. Samdhong Rinpoche iz Dharamsale v Indiji. Vabljeni vsi
èlani in resni interesenti. Prijave zbirajo predsedniki krogov.
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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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