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Ljudje so iskali Boga na mnogo naèinov, vendar
ga niso našli, ker so ga iskali na napaènem kraju.

Iskali so ga v gozdovih in d�unglah, v pušèavah in
votlinah. Iskali so ga s pomoèjo strogosti in
trpinèenja samega sebe, s pomoèjo znanja in

dokazovanja, vendar se jim je vedno izmaknil.

Le na enem mestu ga boste zagotovo našli in
nikoli veè izgubili. To je kraj, ki se nahaja nad
èustvi in razumom, v globinah vašega lastnega

duha, ki je resnièno On sam. Tam za vedno
prebiva, v kamrici srca, skriti Bog, Luè nad temo,
veèni, ki je Moè in Ljubezen in Lepota. Najdite ga

tam in potem ga boste videli povsod, v vsakem
èloveškem bitju, v vsaki �ivali, v vsaki rastlini, v

vsakem kamnu, v modrih globinah vseobsegajoèega
vesolja, v veselju in bridkosti, v zadovoljstvu in

trpljenju, celo v temi zla in sramote.

Èastite ga v vseh bitjih, slu�ite mu v vseh
potrebah, hranite ga v laènih, uèite ga v nevednih,
ljubite ga v neljubljenih, naredite svoje �ivljenje za

njegov tempelj in njemu �rtvujte svoja dejanja.

Potem bodo vaše oèi nekega dne zagledale kralja
v svoji lepoti, najvišjo manifestacijo Boga na
zemlji, in zrasli boste v popolnega èloveka, v

bo�anskega èloveka.

Annie Besant



Na opazovalnici

Radha Burnier

Bratstvo v naravi je dejstvo

V pismih Mojstrov je zapisano, da so v cesarstvu narave vse stvari med
seboj povezane z magnetièno simpatijo, zatorej obstaja povezava celo med
oddaljeno zvezdo in moškim ali �ensko na Zemlji. Ta ogromna, morda
brezmejna prostranost odnosov temelji na trditvi iz naslova, da je bratstvo v
naravi dejstvo. Bratstva nam ni potrebno iznajti ali verjeti vanj, le spoznati
moramo, da je vesolje �e samo po sebi povezano s subtilnimi nitmi
magnetiène naklonjenosti. S takšnim spoznanjem spontano postajamo vse
bolj napolnjeni z duhom bratstva, kar pomeni, da vedno obstajajo
komunikacijske povezave med vsemi stvarmi.

Èe vse te zapletene povezave obstajajo, pa vendar ta magnetièna simpatija
oèitno ni neko odprto, opazno delovanje. Magnetièna simpatija je gibanje v
notranjosti, ko Jaz prepozna Jaz, ko se univerzalno �ivljenje zaveda svojega
�arišèa v našem Jazu, kakor tudi v vsem, kar obstaja.

Med vsemi temi stvarmi obstaja naravna komunikacija. Narave pa ni le v
fizièni dimenziji, obstaja tudi na grobih, finih in duhovnih ravneh. Dejstvo
pa je, da na ni�jih ravneh komunikacija v ogromnih globinah vseprisotne
narave ni najbolj jasna, medtem ko se na finejših ravneh neprestano
pretakata enotnost in ljubezen.

Komunikacijo ovirajo naše mentalno delovanje, predsodki in
pogojenosti, ki jim dovolimo, da dr�ijo našo zavest na ni�jih ravneh.

Zdi se, da je celo znanost odkrila nekaj malega o sistemu medsebojnega
komuniciranja vsega, kar obstaja, vendar pa je znanih le nekaj drobcev, med
drugim, da drevesa na nek skrivnosten naèin komunicirajo med seboj.

Èe skupino dreves napadejo škodljivci, se jih drevesa seveda skušajo
otresti, ker bi bila sicer unièena itd. Tak drevesni gaj lahko oèitno
komunicira z drugim drevesnim gajem nekje drugje. Pred nekaj leti je
velike, zelo lepe breste napadla neka vrsta bolezni. Na nek skrivnosten
naèin so ta drevesa opozorila druga drevesa, tako da so lahko slednja
razvila doloèene obrambne mehanizme, ki so prepreèevali škodljivcem, da
bi bili preveè uspešni. Vemo, da je v Adyarju drevesa nim napadla neka
nenavadna bolezen, listi so se sušili in nekaj jih je umrlo. Toda ostalim se je
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nekako uspelo znebiti bolezni, mogoèe s pomoèjo komunikacije. Iz
nekaterih znanstvenih virov slišimo, da se zdi, da so drevesa sposobna
medsebojne komunikacije.

Raziskave Ruperta Sheldraka in mogoèe še nekaterih so pokazale, da
obstaja komunikacija med bitji na neznani ravni. Ljudje mislijo, da zato ker
druga bitja ne govorijo našega jezika, ne morejo komunicirati med seboj.
Vendar èe niè drugega, imajo vsaj primitivno komunikacijo. Brali smo na
primer, da kadar se zajci zavedo nevarnosti, na poseben naèin z repkom
udarjajo ob tla, kar je sporoèilo drugim, da preti nevarnost. Njihove
»primitivne« metode komuniciranja so razumljive zaradi spremembe tona
glasu itd.

Toda zdi se, da je nekaj še pomembnejše. V zapletenem labirintu se je neka
vrsta podgan nauèila odpreti in zapreti vrata, podgane v naslednji sobi pa so
to razumele. Kako se je to zgodilo, je nemogoèe reèi. Shaldrake je pisal tudi
o psih in maèkah, ki �e od daleè vedo, da se njihov gospodar vraèa. Lahko bi
rekli, da je to telepatija, ki je tudi ena od sredstev komunikacije.

V Sokratovih, Budovih in mnogih drugih dialogih v Upanišadah, kitajski
literaturi, taoistièni misli itd. so uèitelji poskušali stimulirati skrito
sposobnost komuniciranja v svojih poslušalcih, v tistih, ki so jih uèili.
Komunikacija namreè ne pomeni le govoriti. Ljudje mislimo, da je
komunikacija �e, èe nekaj reèemo. Ni nujno. Lahko da oseba, s katero
govorimo, ni odprta do tega, kar govorimo. Zapremo se, med našim bitjem
in bitjem drugih ustvarimo pregrado.

Sposobnost komuniciranja pomeni, da teèe notranji uvid, razumevanje in
spoštljivost v obeh smereh. Lahko pa se vse zablokira. Torej so ti uèitelji
zelo pazili, da poslušalcem niso le pripovedovali o stvareh, paè pa so
uporabili tako obliko komunikacije, ki naj bi jim pomagala, da bi sami prišli
do razumevanja. To je bil ves namen resniènega dialoga.

Komunikacija torej ni vedno le verbalna. Verbalna komunikacija je
potrebna le do neke mere, toda mnogi uporabljamo napaène besede,
govorimo preveè in izgubimo nit ali pa èutimo nek odpor. Èe èutimo odpor,
je komunikacija nemogoèa, kajti naše notranje stanje iznièi to, kar smo
nameravali povedati. Zato je pomembno raziskati, kaj je tisto, kar naredi
komunikacijo uèinkovito, tako na zunanji kakor tudi na subtilnejši in globlji
ravni bivanja.



Komunikacija na razliènih ravneh

Ni treba posebej reèi, da v indijski miselnosti govor ne pomeni le
komunikacije na verbalni ravni, ampak tudi na razliènih ravneh našega
bitja. Reèeno je bilo, da morajo biti ljudje na isti stopnji, na isti ravni, da bi
lahko komunicirali.

Vendar èisto preprosto dejstvo, da lahko odrasli nekaj sporoèi otroku,
ka�e, da ta trditev èisto ne dr�i. Otrok je prav tako sposoben nekaj sporoèiti
odraslemu, èeprav si v smislu zrelosti nista enaka. Pravzaprav pa ni nujno,
da je odrasla oseba na višji stopnji, otrok je lahko celo bolj razvit od
odraslega in vèasih se zgodi, da se zrelost duše zaène kazati �e v zelo
zgodnji fizièni dobi.

Torej ni enakost v smislu enakega znanja itd. tisto, kar je potrebno za
komunikacijo. Kaj je torej tisto, kar omogoèa komunikacijo?

Oèitno so èlovekovi mo�gani polni nasprotujoèih si gibanj in tako je v njih
polno misli, podob, predsodkov, ki blokirajo komunikacijo, in to je vzrok,
da je le-ta zelo slaba. Lahko pridemo v nek svet kraj in èe je um miren, ne
klepeta in je napolnjen s svetnimi mislimi in �eljami itd., bo mogoèe prišlo
do komunikacije s svetim. Èe pa ljudje klepetajo v preddverju svetišèa, se
bo tok blokade nadaljeval in do komunikacije ne bo prišlo. Mojstri so vsi del
te svete sfere, kajti njihova zavest je zlita z ogromnim oceanom �ivljenja,
vendar komunikacije, ki jo oni �elijo, ni, ker naši umi niso v takem stanju, ki
bi tako komunikacijo omogoèalo.

Veèkrat se poka�e prilo�nost, da lahko pre�ivimo nekaj trenutkov v
naravi. Ker je v naravi vse lepo, vkljuèno s èloveško naravo, in tudi zato, ker
je v vsaki stvari skrita lepota, teèe komunikacija ves èas. Morali pa bi jo
obdr�ati pri �ivljenju, ne pa da ji postavljamo pregrade. Vzemimo na
primer blagoslov Mojstrov. Indijci še posebej radi reèejo - »Rad bi dobil
blagoslov Mojstrov.« Ta stavek ni potreben, kajti blagoslov Mojstrov teèe
ves èas vsepovsod, Oni ga neprestano izlivajo. �e sam njihov obstoj je
blagoslov. Toda mi ustvarjamo pregrade. Njihovemu blagoslovu za
okrepitev naše duhovne plati prepreèujemo vstop v naša srca in ume. Zato
moramo poskrbeti, da bo naše bitje pripravljeno za komunikacijo, ne pa da
èakamo na guruja ali na novo iniciacijo.

Zlate stopnice govorijo o »pripravljenosti za dajanje in sprejemanje
nasvetov in poduka.«

Te besede bi lahko pomenile, da bo prišlo do verbalne komunikacije ali pa
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da bo besedilo natisnjeno na listih papirja, vendar pa ni nujno, da je tako.
Razlièni svetniki pravijo, da narava sama govori. Luè na Pot pravi, da
narava ni tiho, le da je mi ne slišimo. »Èakaj na Mojstrovo besedo« - toda
kaj pomeni Mojstrova beseda? Ali jo Mojster govori ob doloèenem èasu, ko
moramo biti prisotni, da bi jo lahko slišali? Sploh ne. Kajti, ko je srce
pripravljeno, èisto, neovirano zaradi predsodkov, prejšnjih misli, �elja in
vsega mogoèega, tedaj slišimo govor iz globlje, bolj duhovne ravni, èeprav
sprva ne prav jasno. Toda ko napredujemo, ga slišimo globoko v sebi z
našim boljšim delom in potem se zaène rušiti odpor v naših mo�ganih in v
samih celicah našega telesa.

Kvalifikacije za Pot so znane �e iz davnine. Ena izmed njih je tišina, vsaj v
doloèenih trenutkih dneva, ko je narava sama sposobna komunicirati z
nami. Komunikacija pomeni, da smo popolnoma sprejemljivi in da smo
sposobni biti kanal za vsaj nekaj duhovne energije, da steèe skozi nas na
druge.

Tako komunikacija klièe po lastnostih, ki so potrebne za oboje – za
sprejemanje in �arèenje pravih energij. Kot smo �e dejali, je mnogo
modrecev in svetnikov poskušalo v tistih, ki so sprejemljivi, stimulirati
sposobnost komuniciranja, sposobnost izmenjave. In ena od pomembnih
stvari, kot �e reèeno, je tišina. To je sposobnost biti tiho, in ne le da zapremo
usta, kar bi pomenilo le verbalno tišino. Mo�gani radi klepetajo, ustvarjajo
konflikte, se upirajo glede na to, kar jim je všeè in kaj ne. In vse to mora
prenehati.

�ivljenje samo je uèitelj

O �ivljenju lahko govorimo kot o uèitelju, kajti vsak èloveški uèitelj je le
utelešenje tega, kar �ivljenje je. Reèeno nam je, naj se uèitelju pribli�amo s
spoštovanjem. To pomeni, da mu ne hitimo pripovedovat naših stališè in da
z njim ne razpravljamo. Uèimo se poslušati in se primerno odzivati, tako da
vsako sporoèilo, ki ga prejmemo, postaja vse bolj jasno. Zato lahko študent
sprašuje uèitelja, pravzaprav ga mora spraševati, vendar spoštljivo, mirno,
ne pa iz napolnjenih mo�ganov.

Potem bo luè, ki vedno sveti v pravem uèitelju, postala svetlejša. Vloga
študenta potemtakem je, da dopusti, da njegova lastna sposobnost za
komunikacijo postane kot plamen. Potem bo mogoèe prišel èas, ko bomo
èutili, da lahko komuniciramo s komerkoli.
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Še zlasti v dialogih, ki jih je imel Buda, vidimo, da brahmani in ostali niso
mogli sprejeti vsega, kar je uèil, ker je bilo to preveè novo zanje. Vendar pa
se jih ni otresel, ni rekel, da so nekoristni, ampak jih je skušal prebuditi.

Prebujanje lahko pomaga tudi pri naravnanosti, dr�i, vedenju študenta.
Obstaja sorodnost, ki se poka�e z vsako komunikacijo v obèutku slo�nosti;
èe nimamo nobene povezave, potem ne moremo komunicirati.
To ne pomeni, da se moramo objemati in veliko govoriti med seboj, sploh
ne. Tiho lahko sedimo z nekom in imamo obèutek globoke povezanosti.
Pravzaprav z vsemi ljudmi, s katerimi imamo globok obèutek povezanosti,
tega ni potrebno dokazovati ali o tem govoriti. Zdi se, da se moramo bolj
zavedati celotnega podroèja narave na vseh ravneh, mre�e medsebojnih
odnosov, kjer tokovi teèejo z vseh strani. Od takšne komunikacije ima
vsakdo koristi. Naš napredek k bolj duhovnim svetovom se okrepi in
postajamo manj dovzetni za vplive ega, ki ustvarja ovire.

Mahatme so povedali mnogo èudovitega, toda mi smo morda vse to
prehitro prešli, ker v njihovih besedah nismo prepoznali vseh globljih
namigov in lepote.

(The Theosophist, avg.2008; prev. B.�.)
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�ivljenje je velik uèitelj.

Je velika manifestacija duše,

ki manifestira Najvišjega.

H.P.B.



P r e d se d n i k i T e o z o f s k e g a d r u š t v a

Ko si eno z vsakim utripajoèim srcem

P.in L. Oliveira

Henry Steel Olcott

(1875-1907)

V svojem nastopnem
govoru je Olcott dejal, da
nepristranski zgodovinar v
prihodnosti ne bo mogel
prezreti Teozofskega druš-
tva. �e veliko piscev je
prepoznalo pozitiven vpliv,
ki ga je imelo Društvo na
kulturni in duhovni napre-
dek sveta.

Olcott je bil novinar,
pravnik, agronom, razisko-
valec psihiènih pojavov in
èlovek popolne integritete.
Bil je tudi zdravilec in je
tisoèem pomagal s svojim
darom. Njegov prispevek k
o�ivitvi budizma na Sri
Lanki (prejšnji Cejlon) je bil
zelo opazen in se ga v tej
de�eli še danes spominjajo.
Prav tako se je globoko

zanimal za izobra�evanje revnih otrok v Indiji in na Cejlonu. Eden njegovih
najbolj trajnih prispevkov je bil nakup posestva za Mednarodni sede�
Teozofskega društva v Adyarju leta 1882. Tam je leta 1886 ustanovil
Adyarsko knji�nico in Raziskovalni center, ki sta urejena po vzorcu
starodavne legendarne knji�nice iz Aleksandrije.
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Annie Besant

(1907 – 1933)

Annie Besant je bila
bojevnica, ki se je borila za
mnogo stvari. Preden se je
pridru�ila Teozofskemu
društvu, je bila vidna de-
lavka na polju socialne in
izobra�evalne reforme v
Angliji. Imela je izjemen
um in v njeni prvi knjigi
Zgradba vesolja (1894) je
globoka predstavitev Teo-
zofije.

Leta 1908 je ustanovila
Teozofski red slu�enja, ki si
prizadeva prinesti teozof-
ski pogled na svet v vsako
podroèje �ivljenja. Imela je
globalno vizijo. V svojem
nastopnem govoru kot
predsednica TD je spod-
bujala »popolno toleranco
do vseh razlik«. Njen

prispevek k indijski politièni svobodi in kulturnemu preporodu je bil
kljuènega pomena in tisoèi so jo prišli poslušat. Leta 1893 je bila je tudi
eden glavnih govorcev na Parlamentu svetovnih religij v Èikagu.

V uvodu Tajnega nauka je HPB omenila, da bo v 20.st. prišel naprednejši
študent, ki bo še bolj razširil uèenje izroèila Modrosti. Leta 1909 je
C.W.Leadbeater, kolega A. Besant, odkril mladega J. Krishnamurtija na
adyarski obali v Madrasu (sedaj Chennai). Leta 1911 sta Besant in
Leadbeater ustanovila Red zvezde z Vzhoda s Krishnamurtijem kot glavno
osebo. A. Besant je vzgajala Krishnamurtija, ki jo je do konca �ivljenja
imel zelo rad. Trdila je, da »razliènost obogati gibanje, dokler v njem vlada
ljubezen in usmiljenje sodi«.
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George Sydney Arundale

(1934 – 1945)

George Arundale je bil
Annie Besant kot sin. Pri
njenem izobra�evalnem in
kulturnem programu v Indiji
je z njo zelo tesno sodeloval.

�e kot deèek je mladi
George prišel v stik s HPB,
ki mu je poklonila škatlo
èokoladnih bonbonov. Kot
rezultat tega je Arundale
prevzel vlogo pomoèi mla-
dim. Imel je poveljujoèo
dr�o, ki se je èutila v vsem
Društvu, prav tako pa smisel
za humor. Zanj je bila
Teozofija �iva resniènost in
zelo praktièna.

Arundale je bil predsednik
TD v vojnih letih (1939 –
1945). Mlade ljudi je spod-
bujal, da bi pomagali mili-
jonom, ki so umrli, na finej-

ših ravneh obstoja. Njegov moto je bil »Skupaj, èeprav razlièni«. Zavzemal
se je za nedogmatièno predstavitev Teozofije.

10

Na svetu ni nikogar, ki ne bi kaj potreboval,

in tudi ni nikogar, ki ne bi bil sposoben neèesa dati.

H.P.B.



Curupumulage Jinarajadasa

(1946 – 1953)

Jinarajadasa ali brat Raja,
kot so ga ljubeèe klicali, je
bil predsednik v prehodnem
obdobju. Izjemna oseba in
splošno znan kot predavatelj
in pisec. Poudarjal je estet-
sko plat Teozofije.

Ob koncu 19.stol. ga je na
Ceylonu odkril Leadbeater.
Izobra�eval se je v Cam-
bridgu in postal lingvist.
Predaval je v španšèini in
portugalšèini in mnogih
dr�avah Ju�ne Amerike.

Jinarajadasa je vodil
obnovitveno delo TS v
Evropi po konèani vojni. Bil
je velik podpornik Zdru-
�enih narodov. Med njego-
vim predsedovanjem je bilo
Društvo hitro prikljuèeno

Zdru�enim narodom (ZN) kot nevladna organizacija.

Brat Raja se je zlasti zanimal za teozofsko zgodovino in je bil velik
arhivar. Izdal je knjigo Zlata knjiga Teozofskega društva. Njegova knjiga
Novo èloveštvo intuicije nam ka�e njegov pogled na prihodnji razvoj
èloveštva.

Jinarajadasa je bil nadarjen skavt. Mnogo mladih èlanov z razliènih delov
sveta je pripeljal v medsebojni stik. Prav tako je zaèetnik rituala Mistiène
zvezde, ki slavi bistveno enotnost vseh religij. Teozofija mu je pomenila
»radostno izkušnjo.«
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Nilakanta Sri Ram

(1953 – 1973)

N.Sri Ram je pokazal na
razliène dimenzije Teozo-
fije. Njegov prispevek pred-
stavlja novo percepcijo –
prebujanje zavesti na bu-
dièni (intuitivni) ravni. Kajti
za Sri Rama je bila Teozofija
Modrost v delovanju.

Joy Mills v svojih zapisih o
njegovem prvem obisku
Zdru�enih dr�av leta 1948
pripominja: »Izredna oseb-
nost. Prisotnost miline, tiha
moè.« N.Sri Ram je leta
1966 predsedoval Svetovne-
mu kongresu v Salzburgu v
Avstriji z mirnim, naravnim
dostojanstvom in mirno do-
stojanstveno avtoriteto. V
èasu njegovega predsedni-
kovanja so zgradili sedanjo

stavbo Adyarske knji�nice in raziskovalnega centra.

N.Sri Ram je bil svetovni popotnik, uèenjak in resnièni teozof. Imel je
aforistièni stil izra�anja misli in pisanja ter globoko spoštovanje do
Krishnamurtija in njegovega nauka. Sri Ram v svojih knjigah poudarja
mo�nost, da lahko zavest razvije svojo esencialno naravo v stanje modrosti
in ljubezni. Vse, ki so prišli z njim v stik, so njegova milina, modrost in
nesebiènost globoko ganili.
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John Balfour Symington Coats

(1973 – 1979)

Johna Coatsa so imeli zelo
radi mladi ljudje. Spodbujal
jih je pri njihovem delu za
Društvo. Novembra leta
1975 je v New Yorku
predsedoval Svetovnemu
kongresu ob praznovanju
stoletnice Teozofskega dru-
štva in kot glavnega govor-
nika povabil Borisa de
Zirkoffa.

Joy se spominja, da je na
uradnem banketu ob tej
prilo�nosti �elel, da se ob
sredini mize postavi prazen
stol, »posveèen Vélikim.«
»Bila je prisotnost, tišina,«
se spominja Joy, »ki je tisti,
ki smo bili tam, ne bomo
nikoli pozabili.«

Coats je bil ekstrovertiran,
objel je vsakogar – dobesedno. Bil je strasten govorec, imel je silno
ljubezen do èloveštva in je veèkrat prepotoval teozofski svet.

V stoletni izdaji Theosophista (oktober 1979) je Coats zapisal: » Naj se po
vsem svetu ljubezen do moèi zamenja z moèjo ljubezni.«
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Radha Sri Ram Burnier

(1980 - )

Izvoljena je bila leta 1980
in od tedaj je bila vedno
ponovno izvoljena. Hèi Sri
Rama, rojena v Adyarju. Je
sanskritologinj, diplomirala
na Hindujski univerzi v
Benaresu.

V teozofskih naukih pou-
darja aspekt Modrosti, njeno
vodilno naèelo je èloveška
regeneracija. Teozofijo vidi
kot religijo Modrosti - izraz,
ki ga je uporabljala HPB v
svojih delih.

Radha �ivi �ivljenje disci-
plinirane preprostosti in
ljubi �ivali. U�iva ob mno-
gih kosmatih prijateljih, ki
se mudijo v njeni hiši (vklju-
èno s ku�kom Solijem).

Tudi ona je veèkrat prepotovala teozofski svet. S èlani in s širšo publiko je
podelila svoj uvid v èloveško �ivljenje ter znanje, kako se lahko èloveški
um izvije iz svojega te�avnega polo�aja.

Univerzalno bratstvo: temeljni kamen

Vsak zaporeden predsednik je na svoj individualni naèin poudarjal isto
vodilno naèelo: Teozofsko društvo obstaja zato, da bi ljudem pomagalo
spoznati globoko resnico univerzalnega bratstva – da je èloveštvo v svojem
bistvu in v svojem srcu �e od nekdaj ena dru�ina s svojo oèarljivo
razliènostjo ver, kultur in sanj.
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Da bi dosegli ta cilj, je svoboda misli vitalnega pomena, kajti »ne obstaja
nobena doktrina, nobeno mnenje, ne glede kdo ga uèi ali poseduje, ki bi
kakorkoli obvezovalo kateregakoli èlana Društva. Ne obstaja nièesar, èesar
vsak èlan ne bi imel svobode sprejeti ali zavrniti.«

Za tiste, ki jih zanima zgodovina TD in njegovo delo, je ta sestavek
pomemben informativni vir. Poka�e nam, zakaj so sanje ustanoviteljev po
130-ih letih še vedno �ive.

(The Quest , avg.2007; prev:B.�.)
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Èlovek, ki ga je strah,

vidi odseve svojega lastnega strahu

vsepovsod v univerzumu.

H.P.B.

Bolje je delati in pri tem narediti napake,

kot pa le premišljevati in ne narediti nièesar.

A. Besant



Povzetek nastopnega govora

predsednice Teozofskega društva

dr. Radhe Burnier

Adyar, 17.7.2008

Številnim ljudem se zdi, da se univerzalno bratstvo, ki ga razglaša
Teozofsko društvo, �e izpolnjuje. Toda temu še zdaleè ni tako, kajti
moderne metode omogoèajo unièevanje v nezaslišanem obsegu.
Okolju, rastlinam, �ivalim, �u�elkam, pticam itd. ljudje nenehno
povzroèamo škodo, tako da izginjajo v vznemirljivem obsegu.

Rešitev le�i v èloveških mo�ganih. Mo�gani so polni �elja, ki
ustvarjajo problem.
Z materialistiènim pogledom na stvari se je zmanjšala vera v lepoto in
dobroto narave.

Rešitev le�i predvsem v tem, da mirno preudarimo dejansko stanje. V
naravi, ki je polna lepote, ne obstaja konflikt. Evolucijski naèrt ima
neskonène mo�nosti razvijanja in se bo dotaknil podroèij, ki
èloveškemu umu sedaj še ne morejo biti dostopna. Èlovek mora dojeti
svoj lasten polo�aj v tem ogromnem naèrtu in šele tedaj bo postal del
tega naèrta, kar je Bo�ja volja in ne èloveška.

Za Bo�ji naèrt je reèeno, da ima lastnosti, ki se jih ne da opisati, vendar
pa jih lahko spoznajo posamezniki, ki si srèno �elijo vedeti, kaj je še v
shrambi, pa ne le za ljudi, ampak za vsa �iva bitja na Zemlji. Tisti, ki
vedo, so to, kar se ne da opisati, do neke mere poskušali opisati z
besedami kot Resnica, Modrost, Nesmrtnost itd.

Èe poznamo le delèek pomena teh besed, nam to pomaga pri razu-
mevanju �ivljenja. Nesebièno slu�enje pomaga bolj kot karkoli
drugega. Sicer vedno ne vemo, ali je tisto, kar naèrtujemo in delamo,
resnièno nesebièno, toda èe je namen pravi, bo delovanje postopoma
pomagalo nekaj ljudem, v izjemnih primerih pa ogromnemu številu
ljudi, kot se je pokazalo v �ivljenju religijskih oseb, kot sta bila Buda
ali Kristus.

Delo Teozofskega društva je izpeljava popolne spremembe na naèin,
ki ga èlovek razume, tako da deluje in izvršuje Bo�ji naèrt toliko,
kolikor mu je najveè mogoèe.

(Prev. B.�.)
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Bo�ji naèrt

C. Jinarajadasa

» Bo�ji naèrt je evolucija« - tako je rekel moj Uèitelj. Nekaj od tega, kar je
evolucija boš našel v dejstvih, ki jih je zbrala današnja znanost. Toda njihov
pomen boš dognal le, èe prepoznaš tri temeljna dejstva. Ta so:

1. da je �ivljenje povsod,

2. da �ivljenje nikoli ne umre,

3. da se �ivljenje razvija.

�ivljenje je povsod

Ne obstaja nobena mrtva substanca. Skala, ki se tvojim oèem zdi povsem
brez �ivljenja, je o�ivljena s tako vrsto �ivljenja, ki je ti ne moreš videti ali
obèutiti. �ivljenje rastline, �ivali, èloveka je tvojim èutilom jasno, vendar
pa se glede vrste ne razlikuje od nevidnega �ivljenja, ki je v kamnu. V
vesolju ni niti ene same toèke, kjer �ivljenja ne bi bilo. Zgoraj, spodaj, okoli
in znotraj je le eno �ivljenje, ki prepaja vse stvari in to �ivljenje je izraz
bo�je narave.

�ivljenje nikoli ne umre

�ivimo v svetu sprememb in smrti in zdi se nam, da morajo vse stvari
umreti. Zdi se nam, da je narava ena sama velika tragedija medsebojnega
ubijanja. Toda temu ni tako. Kjerkoli je oblika, tam sta sprememba in smrt
nujni, kajti obe se pojavljata le z namenom, da bi �ivljenje �ivelo še polnejše
kot prej.

Vsaka �iva stvar ima dvojno naravo – obliko, ki je zgrajena iz snovi, in
zavest, ki prebiva v tej obliki. Smrt prizadene le obliko, zavest, ki jo je
dr�ala skupaj, pa traja še po smrti, zakoreninjena, kot vedno, v Bogu.

» Smrt ne obstaja,« je radosten klic narave, ko bi ga le lahko slišal. Vrtnica,
ki ob koncu poletja ovene, še vedno �ivi, èeprav so njeni listi padli na
zemljo. Naslednje poletje bo ponovno zacvetela, obleèena še v popolnejše
cvetne liste. �ival, ki je postala plen svojemu sovra�niku, se ponovno vrne v
moènejši in razvitejši obliki.
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�ivljenje gradi oblike le zato, da bi lahko na ta naèin �ivelo polnejše
�ivljenje. Kakor hitro oblika zavira to polnejše �ivljenje, je odstranjena in se
razkroji v tiste elemente, iz katerih jo je �ivljenje nekoè zgradilo. Vedno
kadar oblike umrejo, �ivljenje v njih ni unièeno, saj je del enega �ivljenja.
Kasneje se bo pod bo�jim vodstvom ponovno vrnilo in spet zgradilo oblike.

�ivljenje se razvija

Bog, ki je Moè, Lepota, Modrost in Ljubezen �eli, da so vse stvari, ki jih je
ustvaril, dele�ne njegove narave in se z njim veselijo. Tako s svojim
�ivljenjem prepaja univerzum. Skozi to �ivljenje se �eli odkriti svojim
bitjem. Zato je vanj vsadil instinkt po razodevanju, ki mu pravimo
evolucija. Ta instinkt je tisti, ki iz materije gradi oblike razliènih stopenj. V
vidni naravi �ivljenje minerala odkriva malce Boga, rastlina �e veliko veè,
še veè �ival, najbolj pa èlovek.

Noben študij ni bolj navdihujoè kot ta o procesu razvijanja. Preuèujte
kemijo in videli boste, kako èudovito gradijo atomi molekule, kar omogoèa
�ivljenje v organskih in anorganskih stvareh. Vsak del te zgradbe vodi Bog,
vsaka nova razvrstitev sil odkrije nekoliko veè njegove narave.

Pojdite na kasnejšo stopnjo in poglejte, kako èudovito gradi svoje
minerale, s kakšno milino in harmonijo naèrtuje, da bi se njegova narava
lahko še bolj odstrla.

Preuèujte botaniko, pojdite na polja in v gozdove ter sami opazujte, zlasti
pa skušajte obèutiti �ivljenje, ki je v polju in gozdu. Dojeli boste, koliko veè
sebe se vam je tu odkril.

Preuèujte zoologijo, opazujte zgradbo in navade neštetih oblik, ki tvorijo
�ivalsko kraljestvo, predvsem pa razumite in ljubite �ivali. Spoznali boste,
kako se je dvignila še ena zavesa in koliko bli�je ste Mu.

Poglejte v srca ljudi in hrepenite po tem, da bi delili z njimi njihova
bremena in Bog se vam bo še bolj pribli�al in vedeli boste, da ste tudi vi eno
z Njim.

V vsem tem neopisljivo èudovitem procesu, ki mu pravimo evolucija, je tu
del, ki ga morate popolnoma jasno razumeti – to je bo�ji naèrt za èloveka.

V �ivalskem kraljestvu je kljuèna nota evolucije sebiènost in prevelika
drznost, kajti tukaj naèrtuje gradnjo oblik. Gradi oblike in jih preizkuša, ali
so dovolj moène. Šibkejše odstrani, da se razkrojijo v prah, moène uporabi
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tako, da iz tega prahu gradi še moènejše oblike. Kajti ko postajajo oblike
moènejše, so lahko bolj kompleksno zgrajene. Skozi takšne oblike lahko
manifestira in razvija �ivljenje in takšne lastnosti, ki jih ne more razkriti
skozi manj kompleksne in manj razvite oblike.

Njegov naèrt je boj za obstanek in pre�ivetje najsposobnejših. S pomoèjo
svojih pomoènikov izbira obliko za obliko, tip za tipom, brezbri�en res do
posamezne oblike, vendar pa vedno zelo pazljiv do �ivljenja v njeni
notranjosti in do njegove evolucije. Sebiènost je metoda, s katero razvija
�ivljenje na tej stopnji.

Toda èlovek je duša/posameznik in stoji loèeno od vseh bitij, ki so
razvojno pod njim. On je višji izraz Boga in polnejši izraz njegove narave
kot �ivljenje rastline ali �ivali. Kar je primerno za rastlino ali �ival, za
èloveka veè ni. Sebiènost je zgradila oblike za èloveka, samo�rtvovanje pa
mora sedaj narediti ljudi, ki so duše, za kanale najvišjega izra�anja Boga.

Bo�ji naèrt za ljudi je - narediti jih sreène. Toda sreèni so lahko le, èe
razodevajo tiste njegove visoke vidike, ki jih on ne more razodeti v �ivljenju
rastline ali �ivali. Za to delo pa mora biti vsaka duša aktivna in njena dejanja
morajo pomagati, ne pa ovirati bo�jega naèrta. Èlovek lahko Bogu pomaga
le s samo�rtvovanjem in slu�enjem/delom v pomoè.

Zato naj bi uèili ljudi, da sreèa pride le, èe slu�imo vsemu vidnemu in
nevidnemu, tako kot je On naèrtoval. Ustvarja svetove, jih naseljuje s
svojimi bitji, dviguje kontinente in jih unièuje, gradi civilizacije in jih
poni�a v prah z namenom, da bi se èlovek poèasi nauèil te lekcije.

Kajti On vedno znova pošilja duše v zemeljska telesa, v eno de�elo, da bi
se nauèile en del lekcije, v drugo drug del. Vodi jih tako, da so rojene enkrat
kot moški, drugiè kot �enska, vsakomur pošlje �etev veselja ali �alosti glede
na to, ali je sejal dobro ali zlo.

Da bi se nauèili te lekcije, jih obkro�a s prilo�nostmi – so gospodarji,
hlapci, uèitelji, zdravniki, trgovci, imajo še tisoèe drugih poklicev v sto in
sto de�elah. Dvig in propad narodov, pojavljanje in izginjanje kultov in ver,
znanosti, umetnosti in filozofij - vse to je veliko potez v igri, ki jo igra le
zato, da bi mi lahko postali kanali Njegovega najvišjega �ivljenja.

Sebiènost je torej zakon evolucije za �ival, �rtvovanje samega sebe pa je
zakon evolucije za èloveka.

(Prev. B.�.)



Na Poti in o Poti

Majda Šulc

Dante v Bo�anski komediji pravi: Premislite, èemu ste se rodili! Ni naš
namen �iveti kot �ivali, kreposti, znanju naj bi vi slu�ili!

Budov opomin je : uèite se �iveti v zavedanju, otroci, pa boste poglobili
svoje razumevanje.

Sposobni boste razumeti sebe, druge ljudi, in vse stvari.

In imeli boste ljubeèe srce. To je ta èudovita pot, ki sem jo odkril.

Krishnamurti poudarja:

Sebe morate razumeti in s tem se lahko vsak dan malo igrate. Èlovek, ki se
igra z razumevanjem samega sebe, bo dojel veliko veè kot tisti, ki drugim
pridiga.

Schwaler de Lubicz zapiše:

Vesolje ni niè drugega kot zavest; v vseh svojih pojavih razodeva zgolj
razpiranje zavesti od vsega zaèetka pa do konca, ki je vrnitev k vzroku.

Cilj vseh iniciacijskih religij je uèiti in pokazati pot k tej najvišji zdru�itvi.

V Glasu tišine, v stihu 58, je reèeno: Po tej poti ne moreš hoditi, preden
nisi sam postal ta POT.

Razlaga te misli pa je naslednja: Pot je omenjena v vseh mistiènih delih.
Krišna pravi: Kadar zagledaš to pot, pa èeprav se obrneš proti sijaju vzhoda
ali pa proti sobanam zahoda, se zgodi, o ti nosilec loka, da potuješ po tej
poti, ne da bi se premikal. Na katerokoli mesto bi rad prišel po tej poti, to
mesto postane tvoj jaz.

Ti si Pot - je bilo reèeno adeptu-guruju in ta je prav to dejal uèencu po
iniciaciji.

Jaz sem Pot, pravi nek drug Mojster.

N. Sri Ram v komentarju (Dvoje poti) k drugemu delu knjige Glas tišine
pravi:

Ko smo notranje svobodni, smo sposobni, da se drugemu zave�emo v
ljubezni. Kadar je ljubezen nesebièna, lahko drugi osebi zaupamo in
sprejmemo, kar od nje prihaja. Naj naredi, kar hoèe, karkoli se zgodi, ji
zmoremo popolnoma zaupati in smo ji popolnoma naklonjeni.
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Uèenec prièakuje, da bo videl »kako se vrata dobrotljivega zakona naglo
odpirajo«. Ko je gospod Buda �ivel v svoji zadnji inkarnaciji na Zemlji, je
bilo znanje duhovnih resnic in knjige, ki so vsebovale nekaj svetih naukov,
prepovedano vsem, razen ljudem posebne kaste ali sekte. Predpostavljali
so, da so samo oni sposobni študirati spise, drugi ljudje pa so se morali
pustiti od njih pouèevati. Enako so nekoè rimsko- katoliškim vernikom
rekli, da sami ne bi mogli pravilno razumeti Svetega pisma in je zato bolje,
da ga ne preuèujejo, ampak naj pustijo duhovnikom, da jim povejo, kar
morajo vedeti.

Gospod Buda pa je odprl vrata vsem. Rekel je (kot je tudi zapisano v
Bhagavadgiti), da je èlovek brahman zaradi doloèenih kvalitet, ki jih
izkazuje, in ne samo zato, ker je bil rojen v posebni kasti. In nadalje, da je bil
vsakdo, ki je izkazoval te kvalitete, brahman. Rekel je, da je to postal samo
zaradi vrlin, ki jih je sam zaslu�il – z naèinom svojega �ivljenja, zaradi
svojih del in napredka, ki ga je opravil, ne pa zaradi nekakšne ceremonije,
ki bi mu koristila ali èesarkoli zunanjega. V tem pomenu je Buda odprl
vrata, tako da bi vsakdo lahko šel skozi, èe bi �ivel po najvišjih vrednotah, ki
jih pozna.

Zakon je opisan kot ‘blag’, ker je zdravilen; predstavlja celovitost stvari,
kajti to je temeljni zakon enosti in harmonije. To je ta enost, ki izra�a tiste
zakone, ki vladajo materialnim stvarem in je tudi osnova na psihološkem
podroèju. Nihèe ni ranjen, razen s svojimi lastnimi rokami. Morilec se sam
umori, èeprav je videti, da ga je umoril nekdo drug. Njegova lastna
preteklost je obrodila neizogiben sad. Èe ste preprièani v ta zakon veène
pravice, boste vedeli, da vas nihèe ne more prizadeti razen vas samih in to
vam daje poseben obèutek miru.

Ta zakon obstaja ob neredu, ki ga najdemo okoli sebe. Za nas je to
skrivnost, kajti naši mo�gani ne morejo kar tako uskladiti delovanje tega
popolnega in vse pre�emajoèega Zakona s kaotiènimi dogodki v svetu.
Samo po poti zdrave pameti razumevanja te dvojnosti reda in zmede v
naravi, lahko vidimo, da doloèeni zakoni, èeprav tu �e delujejo, še niso
popolnoma uveljavljeni. Èe sprejmemo stališèe, da morajo biti zakoni
popolnoma utrjeni, ker so Bo�ji zakoni in je On povsod prisoten in
vsemogoè, potem moramo sprejeti, da je vesolje popolno táko, kot je.
Èeprav bi videli in do�ivljali mnoge stvari, za katere lahko trdimo, da so zle,
bi še vedno morali misliti, da je to, èeprav se zdi zlo, v resnici dobro, in èe
trpimo, je trpljenje pravzaprav dobro. Èe ne verjamemo v postopni
evolucijski proces reda, ampak v red, ki je utrjen enkrat za vselej in za vse,
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kakor verjamejo kršèanski znanstveniki, potem moramo, èeprav imamo
najsilovitejši glavobol, reèi, da je glavobol iluzija in smo zato v stanju
popolnega zdravja. Napraviti moramo ta preobrat, da bi se preprièali o
neèem, kar nasprotuje izkušnji, ki jo v danem trenutku imamo.

Oèitno ne moremo razumeti vsega in zato nam ni treba trditi, da je to takó
in da ono ni takó. Nismo poklicani, da bi razglasili konèno razsodbo o
vsem. Vidimo lahko, da so doloèeni zakoni, katerih enotnost je temeljna; ta
se na nek naèin izra�a v rastoèi harmoniji. Lahko vidimo narašèajoèi red v
stvareh; lahko vidimo napredek. Vse to lahko opazimo, ne da bi bili nasilni
do sebe. Ni nam treba napenjati mo�ganov ali srca, da bi dojeli to resnico.

Resnica je, da obstaja precej disharmonije, pomanjkanje organizacije,
stvari so na napaènem mestu. Kjer so sile napaèno uporabljene, zlorabljene,
je zmeda in boleèina. Istoèasno vidimo, da se poveèuje red. Torej mora
obstajati Zakon, ki je, èeprav še ni popolnoma utrjen, v procesu, da to bo. To
je borba s kaosom, ki ga postopoma premaga. Sam v sebi je Zakon dober,
kajti to je zakon harmonije. Èe ne hodimo mimo omejitev Zakona in zmag,
ki jih je �e naredil, potem bomo spoznali, da je popoln.

Nato pravi Uèitelj:

»Poti sta dve; velike Popolnosti so tri, šest je vrlin, ki preobrazijo telo v
Drevo spoznanja.« (II. 103)

Znaèilnost vzhodnega uèenja je, da je vse kategorizirano do najmanjše
podrobnosti. Tako imamo štiri Plemenite resnice, šest Paramit, dvanajst
Nidan itn.

Dve Poti sta opisani kot dve poti v eni, ki se na koncu razpre v dve. Ena
pelje v nirvano – stanje poèitka, v katerem se posamezna duša potopi v
Univerzalno dušo. Druga pot tudi pelje v nirvano, toda tisti, ki hodi po njej,
zavrne stanje bla�enosti in se vraèa v èloveško �ivljenje, da bi �ivel med
ljudmi, ki se s te�avo prebijajo, in jim pomagal, kakor zmore.

Dialog med uèencem in Uèiteljem se nadaljuje:

»O Uèitelj, kaj naj storim, da bom dosegel modrost? Kaj naj storim, o
Modri, da bom dosegel popolnost?

»Išèi Pot, vendar pa, o lanu, oèisti svoje srce, preden zaèneš svoje
potovanje.«(II. 109-111)

Kljuè k Teozofiji pravi, da je prva potrebna lastnost altruizem –
»Okultizem je altruizem, prvi in poslednji«. Èe nas ta ni spodbudil, bomo
verjetno zašli s Poti in prišli v gorje. Zato je ‘èisto srce’ potrebno. »Preden
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zastaviš prvi korak, se nauèi razlikovati resnièno od la�nega ... zlasti se
nauèi, da boš loèil znanje razuma od modrosti duše, doktrino oèesa od
doktrine srca.« (II .111)

Kakor vedno, se zahteva razloèevanje.

Razumsko uèenje je intelektualizacija stvari. Polna je dolgoveznih
argumentov. Prepogosto ga sestavlja masa neprebavljivih podatkov, iz
katerih izhajajo razlièni napaèni sklepi. Manj ko èlovek zna, bolj je
preprièan in samozavesten o poslednji resnici stvari. To je ena najveèjih
zaprek na Poti. Potrebujemo preprosto, nezapleteno srce otroka, ki se
pravkar skuša uèiti. Duševna modrost je modrost, ki prebiva v duhovni
naravi èloveka.

Potem Uèitelj pravi:

»Da, nevednost je podobna zaprti posodi, v kateri ni zraka. Duša pa je
kakor ptica, ki so jo zaprli vanjo. Ne more peti, ne udariti s krili, otrplo in
nemo sedi pevec in od izèrpanosti umira.« ( II. 112)

Uèitelj je rekel, da je okorno neznanje »veè vredno, kot razumsko znanje,
ki ga ne razsvetljuje in ne vodi modrost duše.« (II. 113) Uèitelj je poudaril,
da je um podoben zrcalu, ki »medtem ko odseva, zbira prah.« (II.115) Kar
zrcali, so dejstva; kar zbira, so tiste stvari, ki se prilepijo na površino
zrcaljenega. Prilepijo se napaèni pojmi, mnenja, nazori, stališèa, to pa
zaradi reakcije uma na razliène stvari, ki jih sreèa, na razliène obèutke, ki jih
zazna. Ta reakcija povzroèa prah na površini, ker je neresnièna, um pa
odseva ta prah, ker je v stanju nevednosti. Toda, ko se enkrat zave, postane
podoben èistemu zrcalu, kjer ni drobca prahu, kajti nièesar ni v tem umu,
kamor bi se lahko prah prilepil.

Uèitelj opozori na preprosto past. (Vsaj v starih èasih je bila prisotna in
morda se je nismo rešili niti zdaj). »Izogibaj se pohvali, o vdani uèenec.
Pohvala vodi do prevare samega sebe« ( II.117). Zelo lahko postanemo
domišljavi. Nekdo nam da kompliment ali našteva naše vrline od A do � ali
nam pove, kako imenitno predavanje smo imeli, in naše srce se v hipu
ogreje zanj. Toda moder èlovek ne prisluhne takim stvarem. Èe ga oseba
ceni, je lahko to resnica ali pa ni resnica. Lahko pa je v hinavstvu tudi zrno
resnice. Toda kakorkoli �e, kaj narediti s tem? Vse skupaj je treba preslišati.

»Obèudovanje samega sebe je podobno visokemu stolpu, na katerega se
je povzpel norec. Tam sedi v ošabni samoti, kjer ga ne opazi nihèe, razen on
sam.« (II. 118)
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Uèitelj razpravlja tudi o Zakonu, ki melje zrnje in ga loèi od plev. Pravo
znanje, v nasprotju z nepravim, je hrana za dušo.

»Pravo znanje je moka, krivi nauk pa pleve. ...Èe pa boš zamesil pleve z
roso maje, boš pripravil jed samo za èrne golobe smrti, ptice rojstva,
trpljenja in propada.« (II. 122)

»Šest je vrlin, ki spremenijo telo v drevo znanja.« (II. 103).

Toda zakaj šest? To mora biti v pravi naravi stvari. Mogoèe ustreza šestim
aspektom èlovekove narave, ali je morda šest naèinov delovanja, ki izvirajo
iz konstitucije èloveka, ali šest faset uma ali èesa podobnega. Vsaka
posameznica, vsak posameznik je drevo �ivljenja, ima korenine, deblo in
veje, raste in se razgrinja, èeprav se morda tega èisto ne zavedamo.

Èe je �ivljenje identièno z zavestjo, lahko vidimo, da zavest raste, se širi,
deluje na doloèen naèin. Drevo ima svoje korenine v oddaljeni preteklosti,
veèina njegovih vej je v sedanjosti, èeprav so nedvomno nekatere še tudi iz
preteklosti. Toda èe gledamo preko tega, vidimo, da so najstarejše veje
izginile, prav tako kot najstarejše �ivali, kot so izginili dinozavri. Imeli so
svoj dan, in mi ljudje smo zasedli njihovo mesto. Podobno se danes
razcvetajo doloèene veje, doloèene vrste in rodovi, ki jih ni bilo v
preteklosti. …

V èloveškem kraljestvu je tudi vsak izmed nas drevo �ivljenja. To
èloveško drevo �ivljenja, ki edino do�ivlja stvari, ki edino reagira na
dra�ljaje in poganja veje v razliène smeri, se mora transformirati v Drevo
Znanja. Samo v primeru èloveških bitjih lahko opazimo tako preobrazbo.
Èlovek zna mnogo stvari na mnogih razliènih podroèjih. Njegovo znanje
sega po neštetih poteh v pravo srce Narave. Torej je sposoben, da se
transformira v Drevo Modrosti.

Dejansko obstajata oba, Znanje in Modrost. Znanje se vedno nanaša na to,
kar obstaja fizièno - naj bo to kamen ali drevo, na nekaj, kar je na astralni ali
mentalni ravni, ali na ves univerzum na vseh ravneh. Vedno je objektivno.
To in to znamo ali ne znamo. Tu ni vprašanja domneve ali verjetnosti.
Modrost, po drugi strani, pa je nekaj neopredeljivega. Usmerja potek
delovanja v odnosu do stvari, ljudi, okolišèin ali celotnega stanja, vsega, kar
je objektivno znanega. Modrost je subjektivna. Mora razumeti polo�aj,
mora imeti praktièno znanje o stvareh, ki so vpletene, preden jih usmeri k
najboljši rešitvi. Modrost je kompleksna in pretanjena. Obèutljivo dojema
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polo�aj in stanje. Deluje bolj z obèutkom in taktom kot s formalnim
raèunanjem ali èisto logiko.

V èloveški preobrazbi je resnica, ki jo je treba najprej zaznati in ki jo
zadnjo popolnoma dojamemo, resnica o »skritem Srcu«. Èe njegove
pretanjene narave ne moremo, vsaj nejasno, obèutiti, sploh ne moremo
zaèeti hoje po Poti, kajti naš prvi korak mora voditi �arek, ki ga to srce
iz�areva, drugaèe je vse skupaj tema. Dolgo traja, preden izvemo, kako
sveto in èudovito je to srce, in kakšno vesolje pomenov in resnic vsebuje.

HPB definira »skrito Srce« preprosto kot ‘ezoterièno doktrino’. To je
pravo srce bitja, ki ni samo ‘nebeški ostanek’ (kot mu pripisuje Luè Azije ),
ampak absolutna Lepota, ki pripada duši stvari. Je tudi ljubezen, ki jo
beseda ‘srce’ oznaèuje.

Zakljuèimo to razmišljanje z verzi iz Yoge vasishthe ( 11.13/ 11.15)i:

Resnica sama zasije v umu neskaljeno mirnih,
ki so enako ljubeznivi in blagohotni do vseh bitij.
Zanj pravijo, da je spokojen,
èigar um je nepristranski do vseh bitij,
kdor po nièemer ne hlepi in nièesar ne obsoja
ter je gospodar svojih èutov;
èigar um je umirjen celo sredi smrti, slavja ali vojne;
in kogar ne zlomijo ne nenehne te�ave
in ne unièujoèi uèinki èasa.

Modrost ne zasije v umu, ki je pod nadzorom,
pa tudi ne,
èe je v oblasti �elja in prièakovanj
in ne pozna zadovoljnosti.
Zanj pravijo , da je zadovoljen,
kdor ne hrepeni po tistem, èesar nima
in ni pod vplivom tistega, kar ima
ter je brez vznesene navdušenosti in brez malodušnosti.

(Predavanje na poletni šoli TD v Pliskovici, junij 2008 )
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Pogovori o Poti

I.DEL - Ob nogah Uèitelja

Annie Besant/ C.W.Leadbeater

Èe si popolnoma pozabil nase, ne moreš veè misliti na to, kdaj boš
svoboden ali v katera nebesa boš prišel. Pomni, da vsaka sebièna �elja
ve�e, pa naj bo njen cilj še tako vzvišen, in dokler se je nisi znebil, nisi
povsem svoboden, da bi se lahko posvetil Uèiteljevemu delu.

A.B.-Spomniti se moramo, da sta èustvena in mentalna raven materialni,
èeprav sta sestavljeni iz finejše materije, kot je fizièna. Sta prav tako stvarni
in polni predmetov �elja.

�elja po nebesih, ki se pojavi na ni�ji mentalni ravni, je zato prav tako
�elja ni�jega jaza, kakor je zemeljska �elja – le da je mnogo višja in
neotipljiva. Prednost �elje po nebesih pred zemeljsko je v tem, da �elja po
nebesih ne more biti takoj uresnièena, zato brzda naravo zemeljskih �elja.
Tako èloveku pomaga, da se na splošno znebi ni�jih �elja in ga istoèasno
pripravi do tega, da si izbira èistejša zadovoljstva, da raje razmišlja o njih,
kot pa o bolj grobih. Vsekakor je mnogo ljudi, ki bi jim bilo brez pomena
reèi : »Izkorenini �eljo.« Èe hoèete pomagati èloveku, ki se vdaja u�itkom
hrane, pijaèe in spolnosti, mu lahko vzbudite �eljo po nebesih, da bi mu tako
pomagali pregnati te ni�je �elje. Zato vse religije tako poudarjajo uèenje o
nebesih in peklu. Celo Gospod Buda je govoril o tem, kadar je imel pred
seboj obièajne ljudi.

Tisti pa, ki �elijo stopiti na Pot, se naj ne bi odpovedali le �elji po nebesih,
paè pa tudi �elji po osebni osvoboditvi od kroga rojstev in smrti, to je po
mokši.

Razlog, ki ga Uèitelj tukaj navaja, je popolnoma preprost.

Èe ste popolnoma pozabili nase, potem sploh ne morete razmišljati o
stvareh, ki se tièejo vas.

Èe se mislite predati Uèiteljevemu delu, potem morate biti osvobojeni
vseh �elja. Mnogo jih je, ki �elijo slu�iti na tak ali drugaèen naèin, vendar
pa mora uèenec �eleti slu�iti Uèitelju tako, kot to �eli On, in tam, kjer On
zahteva slu�enje.
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Dokler pa je srce še s èimerkoli zvezano, táko brezpogojno slu�enje ni
mogoèe. Ena izmed Upanišad pravi : » Èlovek ne more doseèi nesmrtnosti,
dokler niso potrgane vse vezi srca.« To zveni trdo, èe mislimo na srène vezi,
ki vkljuèujejo lastnosti ljubezni, ki ji pripisujemo najveèjo vrednost.
Vendar pa Upanišada ne pravi, da moramo streti srce, ampak da moramo
streti vezi, tako da bo lahko srèna ljubezen postala brezmejna. Ne razumite
me napak in ne mislite, da sem rekla, da ljubiti ni za�eleno. Ni namreè
ljubezen tista, ki ve�e, paè pa elementi sebiènosti, ki so tako pogosto
povezani z njo. Ljubezen Jaza v enem èloveku do Jaza v drugem je po svoji
pravi naravi trajna. Tega ne moremo spremeniti, tudi èe bi hoteli. Kadar pa
je ljubezen do Jaza pomešana z ljubeznijo do oblike, tedaj zaène vezati, in
tako lahko celo ljubezen sama postane vez.

Edina pot, da bi dosegli pogoje, ki bi vas osvobodili za Uèiteljevo delo, je
neprestan napor, da bi porušili vse vezi, ki vas omejujejo. Èe v svoji ljubezni
najdete karkoli, kar vam povzroèa boleèine, potem je v tem sebiènost, ki jo
morate odstraniti. Znebite se je in vaša ljubezen bo ostala, moènejša,
plemenitejša, èistejša. Taka ljubezen nikoli ne more motiti Uèiteljevega
dela.

Recimo, da si �elite iti v nek kraj zgolj zaradi osebe, s katero bi �eleli biti –
no, odrecite se misli, da bi šli. To je le eden od naèinov, kako lahko prekinete
vezi, ki vas zaradi sebiènosti ve�ejo na doloèene osebe ali stvari. Pretrgajte
take vezi. To pravim le tistim, ki so popolnoma resni – ne tistim, ki �elijo iti
lagodno in mirno po poti napredka. Nikogar se ne krivi, èe se odloèi za to
pot, kajti vsakdo je svoboden, da napreduje poèasi ali pa hitro, kakor si paè
izbere. Vendar pa sedaj govorim o tistih, ki mislijo resno. Uèitelj vedno išèe
to resnost, vendar je ne najde prav veliko.

Še enkrat vam bom govorila iz lastne izkušnje, kajti prav tu sem imela
sama te�ave. Zaèela sem vaditi. Kadarkoli sem odkrila, da si zelo �elim biti
z nekom, sem se trudila biti stran od te osebe.

Èe ste obzirni in moèni, se notranje pogosto lahko odve�ete, ne da bi na
zunaj to pokazali. Ostanete prav tako ljubeèi kot ste bili prej , vaše zunanje
vedenje ne ka�e nobene spremembe, vendar pa v notranjosti svojega srca
rahljate osebno vez.

Ko smo tako jasno uvideli, kaj je potrebno storiti, in smo nato to mirno
(preudarno) tudi storili, smo nekateri napredovali bolj kot veèina ljudi.

Ta napor se vam bo zdel la�ji, èe boste mislili, da se ne morete popolnoma
posvetiti Uèiteljevemu delu, dokler ne ostane niè, kar bi vas še lahko vezalo.
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Ko si se rešil vseh sebiènih �elja, pa utegne ostati še ena: da bi videl
sadove svojega dela. Èe nekomu pomagaš, bi rad videl, koliko si mu bil
v pomoè. Nemara �eliš, da bi tudi on to uvidel in da bi ti bil hvale�en. Pa
je tudi to �elja in pomanjkanje zaupanja.

A.B. – To je tisto, o èemer govori Bhagavadgita - naj ne delamo za sad.
Rezultat je sad. Èe resnièno delate, potem nimate niti èasa, da bi opazili
rezultate, nimate se èasa ustavljati in gledati na delo, ki ste ga pravkar
konèali. Takoj ko je ena stvar opravljena, je �e druga pri roki. Èe gledate
rezultate, izgubljate èas; èe mislite na to, kar ste pravkar opravili, kako se
potem lahko lotite naslednjega dela?

In èe komu osebno pomagate, kar je od vsega dajanja najprijetnejše, ker je
v ozadju osebna ljubezen, ne glejte na to, ali oseba, ki ste ji pomagali, ceni,
kar ste storili. To je tako, kot èe bi tekli za nekom, ki ste mu nekaj poklonili,
da bi videli, èe je hvale�en, in bi zahtevali zahvalo. Tisti, ki tako ravna, ni
dal, paè pa prodal. To je menjava – toliko pomoèi za toliko hvale�nosti.
Tukaj ne smete trgovati! Spomnite se, kako je Kristus izgnal iz templja tiste,
ki so prodajali, rekoè: » Spravite proè vse to in ne delajte tr�nice iz hiše
mojega Oèeta!« (Janez 2,16)

C.W.L. - Nihèe ni bolj zaposlen kot okultist. Takoj ko konèa eno delo, �e
priène z drugim in se ne ustavlja, da bi videl, kaj je nastalo. Denimo, da
delate kot medicinska sestra ali pomoènik na bojišèu. Storite kar najveè
zmorete za en primer in se nato nemudoma obrnete k drugemu. Ne morete
se ustavljati in pol ure opazovati, da bi natanèno videli, kakšen bo konèen
rezultat. Ne morete se niti ustaviti, da bi videli, ali si je èlovek mogoèe
opomogel ali ne.

Popolnoma enako je z Mojstrovim delom. Nimamo se èasa ustavljati in
premišljevati o konènih rezultatih, predvsem pa nimamo èasa misliti o sebi
v zvezi s temi rezultati. �eleti, da bi se naši napori konèali z uspehom in biti
vzneseni, ko do tega pride, je èloveška lastnost. Vendar pa se moramo
dvigniti nad tako èloveško šibkost, kajti cilj, h kateremu stremimo, je veè
kot èloveški. Èe je stvar dobro opravljena, se lahko razveselimo, vendar pa
se moramo razveseliti ob uspehu koga drugega prav tako, kakor da bi bil
naš.

V tem odlomku govori tudi o tem, da vèasih hoèemo, da bi èlovek, ki smo
mu pomagali, to uvidel in nam bil hvale�en. Èe ima kdo kakršenkoli
obèutek te vrste, potem sploh ne daje, paè pa prodaja.
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Edino dajanje, ki ga okultizem priznava, je tako, kot ga daje Bog, ko
izliva ljubezen tako, kakor sonce izliva �ivljenje.

Èe si svoje sile uporabil zato, da pomagaš, potem rezultat ne more
izostati, pa najsi ga ti opaziš ali ne; èe poznaš zakon, potem veš, da tako
mora biti.

A.B. - V knjigi Hoja za Kristusom je postavljeno vprašanje : »Kdo hoèe
slu�iti Bogu zastonj ?« Uèenec mora delati zaradi dela samega, ne da bi
videl rezultate in celo brez sreèe in zadovoljstva ob misli :»Slu�im.« Svetu
se mora darovati, ker ga ljubi. Seveda rezultat mora biti, ker �ivimo v svetu
zakona in tukaj je pojasnilo, zakaj nam ni treba skrbeti.

Narava našega dela je pogosto taka, da nam na fizièni ravni ne prinaša
takojšnjih rezultatov, kljub vsemu pa neko delo pripelje bli�e k dovršitvi.
Nekdo drug bo opravil le še zadnji del, toda brez tistih, ki so naporno garali
in niso videli rezultatov, delo ne bi moglo biti opravljeno.

Ne morete opravljati pomembnega dela, ne da bi zaupali zakonu, kajti
vsako veliko delo je poèasno. Oglejmo si za primer delo Manuja : tisoèe in
tisoèe let mine, preden se lahko vidi rezultat, kakor bi temu rekli vi. Celo pri
gradnji velike hiše dr�i isto pravilo, kajti potrebni so globoki temelji.

Naše delo je veèinoma postavljanje temeljev, ki se jih ne vidi. Kasneje bo
nekdo polo�il vrsto opek na površini, ki se jih bo takoj videlo. Ali so temelji
zato nekoristni?

Rezultati so neizbe�ni. Zato delajte na miren, znanstven naèin in nikoli ne
boste razoèarani. Vsako razoèaranje je le zaradi �elje po sadovih. Dolgo
èasa lahko prizadevno delate, ne da bi videli posledice, nekega dne pa se bo
rezultat v trenutku pokazal.

Kemik bo pri izdelavi nasièene raztopine poèasi dodajal sol v vodo in
nekaj èasa bo tekoèina videti nespremenjena, ko pa bo dodal zadnje zrnce,
se bo vse nenadoma spremenilo v trdno stanje.

Tako je z našim delom; nenadoma bo postalo dovršeno.

Zanj moramo napeti vse naše sile, mirno, z zaupanjem, potrpe�ljivo in se
mu v celoti �rtvovati.

(prevod:B.�.)
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B d i t e

Dr. S.S. Rama Rao

Nekega zimskega veèera sem se sprehajal od širokih plošèadi Ghata proti
severu naseljenega Dasaswamesha. Veliki Ganges, na katerega me je
vezalo toliko spominov, se je neutrudno valil proti morju. Tam je bila
mno�ica ljudi. Nekateri so peli, drugi so molili k boginji, nekateri pa so
èastili Ganges tako, da so za�igali kadilo ob zvonjenju z zvonci in s
piskanjem na školjke. Kako pisana je bila ta mno�ica!

Toda nobena slika tega pogleda me ni pritegovala, èeprav je bilo vse zelo
dojemljivo. Namesto nase, sem zaèel misliti na Boga, na �ivljenje, na
Ustvarjeno, na Èloveštvo. Sedel sem na tleh in gledal, kako se pred mojimi
oèmi odmika prizor, ko je prihajal mrak in ko se je lahna meglica dvignila
nad reko in kmalu prekrila Ghate.

Kjer je še pred nekaj trenutki odmevala �ivost mnogih jezikov, je
nenadoma vse premolknilo v tišino, ki je bila podobna smrti.

Zdrznil sem se. Na desni sem nekaj stopinj pred seboj opazil visoko
postavo velièastne dr�e, odeto v lahno obleko �afranaste barve. Prestrašil
sem se. To preseneèenje je vznemirilo mojo notranjost. Drhtel sem po vsem
telesu. Toda kmalu sem si toliko opomogel, da sem si upal pogledati v obraz
temu nenavadnemu bitju. Iz tistih rjavih oèi je sijalo usmiljenje in ljubezen
in kristalna èistost, kakršne doslej še nisem videl. V svoji notranjosti sem
bil preprièan, da sem v navzoènosti nadèloveka. Premaknil sem se le toliko,
da sem v znak spoštovanja sklonil glavo in �e sem prejel nalog: »Sledi mi!«

Sledil sem. Vodila me je moèna volja, ki vse prevlada. Hodil sem kakor
zaèaran. V njegovem umerjenem koraku sta bila moè in dostojanstvo. Ne
vem, koliko èasa sva hodila in kako daleè. Sedla sva na konec stopnic, kjer
ni bilo nikogar. Svojemu vodièu sem bil prav blizu, tako da sem lahko zrl v
moški obraz in njegovo polno brado.

V sebi sem premišljeval. Vse od zlatorumene barve njegove ko�e in do
naèina, kako je imel urejeno brado, se mi je zdelo, da je bil videti kot Rajput
ali plemeniti Sikh. Še bi opazoval jasno podobo svojega spremljevalca, pa
me je prekinil in vprašal, èe sem teozof. Pritrdil sem. Zaèel sem z mnogimi
goreèimi vprašanji: kdo je in kakšno je njegovo poslanstvo v tem svetem
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mestu. On pa me je odloèno prekinil rekoè, da ni navajen, da bi mu
postavljali vprašanja, a da me je videl v mno�ici in bi mi hotel predati
sporoèilo, ki naj ga predam širšemu krogu mo� in �ena, ki pripadajo temu
bratstvu. Dejal je, da so umi in srca teozofov pripravljeni na velikega
vrtnarja, ki bo zasadil seme svobode. »Vendar bdite!« je dodal. »Iz tega
bratstva mo� in �ena bo izšlo veliko krivih prerokov, ki bodo pripravljeni
vznemiriti ljudske duhove zaradi svojih sebiènih ciljev.«

Nisem mogel razumeti in le slutil sem pomen te izjave. Prebral je mojo
misel in rekel: »Kmalu boš razumel, sedaj je tvoja dol�nost poslušati me.«
Bil sem nekoliko osramoèen, ker sem ga prekinil, vendar mi je njegov blagi
pogled zatrjeval, da mi oprošèa. Rekel je: »Zahod vlada Vzhodu, a Vzhod
mora zbrati moè in se organizirati. Toda niti za trenutek ne pozabite, da
mora vaš duhovni zaklad ostati èist in nedotaknjen. Med štirimi zidovi
Teozofskega društva bo prišlo do mnogo obredov, mnogi bodo zaradi
svojih lastnih sebiènih ciljev objavljali tuje nauke. V bodoènosti èaka
Teozofsko društvo vsekakor zmaga. Toda èuvajte se la�nih prerokov!«

Nastala je tišina, nato je blago polo�il svojo roko na mojo ramo in rekel
pred odhodom: »Zbogom, slu�abnik naš, kakor smo tudi mi slu�abniki
Bo�je volje. Je nekdo med nami, ki je bog med ljudmi in èlovek med
bogovi.«

Nato je mirno in brez vsake ceremonije kot je prišel, tudi odšel.
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V meditaciji ni prostora za vero

Krishnamurti

Èe smem, bi ta veèer rad govoril o precej zapletenem problemu našega
�ivljenja. Raziskovali ga bomo skupaj. Raziskovati pomeni »odkrivati«,
tako da boste lahko sami odkrili probleme, ki nastajajo v vsakdanjem
�ivljenju. Zanima nas problem �ivljenja, vsakdanjega �ivljenja, ki je
prepleteno s strahom, u�itki, bridkostjo in zanima nas velikanski problem
soèutja, ljubezni. Èe se lahko nauèimo umetnosti raziskovanja samega
sebe, potem bomo osvobojeni vsake avtoritete, nikomur ne bomo sledili, ne
bomo sprejemali ukazov ali predlogov drugih.

Sposobnost raziskovati zahteva, da ste pri opazovanju svobodni: da
opazujete sebe, se ogledujete z vsemi svojimi problemi, pri tem pa se na
nikogar ne naslanjate, kajti svoboda (kakorkoli zlorabljena je ta beseda
sedaj) je bistvenega pomena za raziskovanje.

Èe pri opazovanju niste svobodni, èe niste svobodni, da bi raziskovali, da
bi odkrivali, potem ima to raziskovanje zelo malo pomena. Za raziskovanje
- kajti raziskovati nameravamo skupaj – moramo imeti um, ki je sposoben
prodiranja, uvida, tako da ste sami gospodar svojih dejanj in niste od
nikogar odvisni, tako da je vaš lastni um sposoben resnega raziskovanja
problemov, ki nastajajo v vašem vsakdanjem �ivljenju. To vsakdanje
�ivljenje ustvarja kulturo, dru�bo, ki je polna najvišjih kreposti ali pa
pokvarjenosti.

Kot smo dejali �e vèeraj, je religija zbiranje vse energije, da bi lahko vsak
dan �iveli �ivljenje na najvišji mo�ni stopnji morale, z najboljšimi dejanji –
to bi bil naèin �ivljenja, ki ne bi bil nasprotujoè. In ta veèer bomo skupaj
raziskovali, preiskovali, skušali najti odgovor na velikansko vprašanje
smrti, kajti smrt je del �ivljenja – tako kot so ljubezen, trpljenje, ambicija,
pohlep, zavist in številne rane, ki smo jih prejeli od otroštva dalje. Vse to je
del našega vsakdanjega �ivljenja, in èe vsega tega ne razumemo, potem bi
raziskovanje same Resniènosti imelo zelo malo pomena.

Zanima nas vsakdanje �ivljenje, to so naši odnosi do drugih, kar ustvarja
dru�bo. In èe pogledamo ta problem, potem so tu tri stvari, ki se jih moramo
nauèiti : umetnost poslušanja, umetnost gledanja in umetnost uèenja.
Beseda »umetnost« pomeni »postaviti svari na njihovo pravo mesto«.
Pomen besede »umetnost« je » postaviti vsako dejanje, vsako misel, vsako
èustvo, vso našo bedo na svoje pravo mesto«.
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Torej imamo umetnost gledanja, umetnost poslušanja in umetnost uèenja.

Sedaj se bomo, skupaj, uèili opazovati umetnost poslušanja. Kaj pomeni
poslušati? Pa razišèimo. Kaj pomeni poslušati drugega? Res ne vem, ali ste
kdaj resnièno poskusili poslušati svojo �eno, soseda, politika, vašega
guruja, kogarkoli paè, ki govori. Ali lahko poslušate brez predsodkov? Ali
lahko poslušate, ne da bi pri tem prevajali ali si po svoje razlagali to, kar
slišite, s tem, kar �e veste? Èe primerjate (to, kar slišite) s tem, kar �e veste,
potem ne poslušate. To je povsem jasno. Èe poslušate z �eljo, da bi nekaj
pridobili, potem oèitno ne poslušate. Umetnost poslušanja pomeni, da smo
sposobni poslušati brez vsakega vmešavanja, niti se strinjati ali ne strinjati s
tem, kar je bilo reèeno, samo poslušati.

Umetnost gledanja pomeni, da opazujete brez zaslona svojih lastnih
predstav, brez zaslona svojih �elja. To pomeni, da le opazujete – tako kot
opazujete tisto drevo ali sonèni zahod – pomeni, da le gledate in ne
interpretirate, kar vidite.

Potem je tu umetnost uèenja. Umetnost uèenja pomeni zbirati znanje v eni
smeri. To delate, kadar se uèite tujega jezika, kadar si pridobivate tehniène
informacije in znanje o neèem. Uèite se in zbirate – to je uèenje za
pridobitev znanja in za vešèo uporabo tega znanja v dejanjih.

Obstaja pa še druga vrsta uèenja. To je neprestano gibanje, ki ni
mehanièno. To je uèenje, kjer ni kopièenja.

Ko smo si to razjasnili, se bomo sedaj skupaj uèili, skupaj raziskovali
velikansko vprašanje smrti, kajti smrt je del našega �ivljenja. Lahko je ne
marate, lahko jo odrinete, lahko se je bojite, vendar je del vašega �ivljenja.

�ivljenje je popolna stvar, v katero je vpleteno tehnološko znanje,
informacije, ki jih je èlovek skozi stoletja pridobival o matematiki, medicini
itd. Je pa �ivljenje tudi agonija, negotovost, boleèina, trpljenje,
osamljenost, skrbi, obup. Vse to je tudi del našega vsakdana.

Je pa del našega vsakdana tudi ljubiti, kar pomeni, da nam je mar, da smo
skrbni do drugih, da imamo soèutje. Do tega soèutja pa lahko pridete le, ko
razumete polni pomen bridkosti. Tudi vse to je del �ivljenja.

Zanima nas torej celotno �ivljenje, ne le en del ali odlomek. Zanima nas
celotno �ivljenje, v katerega je vkljuèeno to, kar èlovek nikoli ni bil
sposoben rešiti, èesar se boji, to je smrt. (Kratek premor.) Da bi to vprašanje
lahko raziskovali, kar pomeni, da bi ga èisto od blizu pogledali, najprej ne
sme biti nobenega strahu. Oèitno. Èe je prisoten strah, strah pred smrtjo,
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potem ne morete raziskovati. Smrt je konec vsakodnevnega �ivljenja,
konec vaše navezanosti, konec vaših u�itkov, konec vašega trpljenja, konec
vašega polo�aja v vladi ali lokalno – mi sledite? Naredi konec bodisi zaradi
starosti, nesreèe ali bolezni. To je skupna usoda vsakega èloveškega bitja,
bogatega ali revnega, pa naj si misli, da je dosegel razsvetljenje ali pa je le
neveden èlovek. To je usoda vsakega èloveškega bitja.

Nikoli nismo bili sposobni ugotoviti, psihološko, kaj pomeni umreti.
(Upam, da sledite vsemu temu.) Smrti smo se izogibali – to je nekaj, èesar
noèemo videti, kar je treba odriniti daleè stran.

Tako imamo tukaj interval èasa med �ivljenjem in umiranjem. Ta interval
je èas, v katerem upate, da boste �iveli dovršeno, preden pride konec.
Ugotoviti moramo, raziskovati, ne le sprejemati, kar govorec pravi, kajti
potem postane avtoriteta, potem unièite ves proces raziskave. Tako si
skupaj delimo naše raziskovanje, tako da je vaše, da ga vi razumete, tako da
je vaš um sposoben raziskovanja in ugotovitve, kaj pomeni umreti. (Ali
sledite vsemu temu?)

Tu je fizièni organizem, telo, ki se zaradi uporabe, èasa, pritiska, zaradi
vse vrste šokov in vplivov, izrabi. Tukaj se pojavi precej zanimiv problem,
in to so mo�gani, naši mo�gani, ki jih sedaj bombardirajo – politiki, guruji,
vsa izroèila. Postavljeni so pod veliko napetost, na zunaj in na znotraj,
oboje. In ti mo�gani, ki so najbolj izreden inštrument, ki ga ima èlovek, se
postopoma unièujejo z napaènim izobra�evanjem, z vsakodnevno
prenapetostjo, s psihološkimi strahovi, zahtevami, pritiski. In tako so
mo�gani, ki naj bi delovali svobodno, lahkotno in brez vsakega napora
prisiljeni, unièeni, pohabljeni. Ne vem, ali se vsega tega sploh zavedate. Po
eni strani imate tehnološki vpliv, po drugi pa tradicijo: avtoriteto Gite,
Upanišad in še vsega drugega. Ves èas vas bombardirajo, zato postajajo
mo�gani, ki so zelo fini in obèutljivi, degenerirani. To je eden od vaših
problemov. (Do tega bomo prišli, ko bomo govorili o meditaciji.) Tako telo,
organizem, biološki inštrument zaradi starosti, napaène uporabe in bolezni
umre. To je neizogibno.

Potem pa se pojavi vprašanje: Zakaj se èlovek tako boji umiranja? Zakaj
se vi, èe se z njo sooèite, bojite smrti?

In kaj je tisto, kar umre? Razumete moje vprašanje? Telo, vaš organizem,
bo razpadlo. To vidite: dovolj ste razumni, da to lahko sprejmete, vendar pa
se bojite. Èesa? - Da bo konec vaše osebnosti, vseh stvari, ki ste si jih
nakopièili – vašega znanja, vaših navezanosti, boleèin, ran, samega bistva
ega, »mene« ( ne bo veè)? Je to tisto, èesar se bojite? Ta »jaz«, ki je zbral
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veliko kolièino informacij, ki je trpel, ki je u�ival, ki je delal, ves ta »jaz« -
ali je trajen? Èe je ta trajen, kaj je potem konec te trajnosti? Èe sem jaz
trajen, kaj je konec tega? Še veè te�av, veè boleèine, veè zaskrbljenosti? Ali
pa ta trajni »jaz« sploh ne obstaja?

Raziskujemo skupaj in vi tega, kar govorec govori, ne sprejemate slepo.
Ali ste »vi«, oblika, ime, lastnosti in vse ostalo – ali je vse to trajno? To
morate odkriti sami, tako da skrbno, resno raziskujete, ali je ta »jaz« stalen.

Sedaj morate to raziskati, iti v to. Ali je vaša navezanost na vašega mo�a,
vašo �eno, vašo lastnino, vaše ime, vaš banèni raèun itd., ali je ta navezanost
trajna? Ali pa v vseh odnosih ni nièesar trajnega? Ali raziskujete to
vprašanje skupaj z mano? Navezani ste na vašo �eno ali na sina ali na
karkoli �e. Kakšna vulgarnost - ta navezanost! Zakaj je um navezan?
Navezani ste na �eno ali mo�a – poglejmo to za trenutek. Zakaj? Kaj
pomeni : »biti navezan«? In vi imenujete to navezanost »ljubezen«; to
navezanost imenujete »odgovornost«; to navezanost imenujete »dol�nost«
in tako dalje. Zelo veliki ste v vaših besedah, kadar reèete »navezan sem na
svojo �eno«. Kadar ste navezani, je v to vpletena boleèina, ali ne, je v to
vpleten strah. In vaša navezanost je del vašega egoistiènega strahu. Ne biti
sami, ne imeti obèutka svobode!... Niè stalnega ni. Vaš izum atmana,
nad-zavesti, Višjega jaza – vse to je produkt misli, ki se boji, da jo bo konec.
Tako je smrt konec te stvari, ki jo je misel naredila za nekaj stalnega.

Ali lahko umremo vsak dan? Ali razumete moje vprašanje? Imate
problem. Ali se lahko ta problem konèa vsak dan – konèa – in ga ne
prenesemo v naslednji dan? Konec problema je del smrti. Ali sledite? To,
kar se nadaljuje, nima kreativne energije. Le tisto, kar se konèa, se lahko
znova zaène. Torej – ali je mogoèe – skupaj to raziskujemo – da se vaša
navezanost konèa, pa ne v kakšni prihodnosti, ampak sedaj? To pomeni, da
se pripravljate na smrt vsak dan, tako da je vaš um sve�, tako da ne prenaša
veè s seboj bremena tisoèih vèeraj.

In vi, zlasti v Indiji, verjamete v reinkarnacijo, ali ne? Ne? Kaj, gospod?

Poslušalci (P) : Da.

K: Da. In se nikoli niste poglabljali v to, kaj je tisto, kar se reinkarnira, kaj
je tisto, kar se bo ponovno rodilo, si nadelo novo obliko? Vi v to le
verjamete. Vi, ki �ivite nekvalitetno �ivljenje, škodljivo �ivljenje, sprijeno
�ivljenje, �ivljenje strahu, �ivljenje, v katerem ni nobene ljubezni, �elite, da
se to �ivljenje enkrat drugiè rodi? Je to tisto, kar �elite? Vi v to le verjamete.
In tudi èe resnièno verjamete, je potem to, kar delate sedaj, izredno
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pomembno, kajti to, kar poènete sedaj, bo ali v pomoè ali pa v pogubo v
naslednjem �ivljenju. Torej, kar je pomembno, ni naslednje �ivljenje,
ampak to �ivljenje – kaj poènete, kako ga �ivite.

Veste, �ivljenje je kot ogromen tok, v katerega je ujeta èloveška zavest. In
le za tistega, ki stopi iz tega toka, le zanj obstaja drugaèno �ivljenje. Izstopiti
iz toka pomeni, da ni nobene navezanosti, to je �ivljenje, ki je visoko
moralno, ki ni odvisno od vpliva okolja, ki bi ga naredilo moralnega itd. Le
èlovek, ki izstopi iz tega �ivljenja bede, bridkosti, zmede, pokvarjenosti, le
tak èlovek se lahko dokoplje do tega, kar je veèna resnica.

Nadaljujmo z raziskovanjem. Kaj je meditacija? Na �alost veèina od vas
ve, kaj pomeni ta beseda. Na �alost veèina od vas prakticira neke vrste
meditacijo. Na �alost sledite nekomu, ki vam pove, kako naj meditirate. In
povedali so vam, da obstajajo razliène stopnje meditacije itd. Vaš um, vaše
mo�gane so bombardirali s svojimi teorijami, s svojim izvajanjem, s
svojimi metodami, s svojimi upi itd.. �elim si, da za to besedo nikoli ne bi
slišali, kajti le tedaj lahko zaènete spoznavati globino, lepoto, potrebo tega,
kar meditacija je. Zato bi bilo dobro, èe bi lahko pozabili vse to in zaèeli, kot
da o njej nièesar ne veste.

Ali lahko? Ali lahko zaènete, kot da nièesar ne veste o meditaciji? Pa saj v
resnici ne veste. Poènete, kar so vam povedali drugi, nikoli niste zaèeli, kot
da o tem ne bi vedeli prav nièesar. Potem lahko zaènete raziskovati, potem
lahko svobodno preišèete vprašanje – kaj je meditacija. Èe pa ste �e
prenapolnjeni, zbombardirani, polni misli drugih ljudi o tem, kaj je
meditacija – in kar ste – potem niste sposobni odkriti, kaj je resnièna
meditacija. Zato vas sprašujem: Ali lahko, vsaj na ta veèer, pozabite,
odlo�ite vse vaše sisteme, prakse, razliène trditve razliènih gurujev, razliène
stopnje meditacije s plesi in z vso to traparijo, ki se dogaja v tej dr�avi? Ali
lahko vse to odlo�ite in skupaj, svobodno – ne z vero, ne s sprejemanjem
avtoritete, ampak svobodno – raziskujemo, kaj pomeni meditirati? Ali
lahko? Ali pa vas prosim preveè, ker so vaše mo�gane, kot smo �e rekli,
zbombardirali vsi mogoèi guruji, vsa tako imenovana sveta literatura,
pritisk in stres modernega �ivljenja? Vaši mo�gani so poèasi oslabeli,
poèasi so postali nesposobni pro�nosti, nesposobni hitrega dojemanja.

Torej, ena od funkcij meditacije – prosim poslušajte - ena od funkcij
meditacije je, da se mo�gani osvobodijo tega zunanjega pritiska, vseh
šokov, napetosti in trditev avtoritet o duhovnih zadevah. Kajti vaši mo�gani
imajo svoje lastno tiho ritmièno gibanje. Ti mo�gani se lahko regenerirajo,
se obnovijo, se pomladijo, osve�ijo, nobeni pritiski in razni šoki moderne
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dru�be se jih veè ne dotaknejo. In to je ena od glavnih funkcij meditacije –
dr�ati, imeti mo�gane v popolni celoti. Sedaj bomo skupaj raziskovali, kaj
je meditacija. Skupaj. Ne pripovedujem vam, o èem naj meditirate ali kako
naj meditirate – to je preveè otroèje. Toda èe ste resnièno resni, se bomo
skupaj podali v to vprašanje.

Kot smo �e rekli, lahko mo�gani, ki so sedaj tako zelo izobra�eni, delujejo
le v popolni varnosti. Ali razumete? Tako kot otrok, potrebujejo mo�gani
popolno varnost. Ko so popolnoma varni, lahko uèinkovito delujejo. Te
varnosti pa ni, èe je prisoten strah. Tako je prva stvar pri raziskovanju, kaj je
meditacija, konec strahu. Kot sem �e vèeraj poudaril, ko pobegnete strahu,
ko �elite strah racionalizirati, ko skušate strah potisniti, potem izgubljate
svojo energijo.

Èe pa ne pobegnete, ampak ga pogledate, opazujete, potem imate
energijo, da ga preidete. Potem je tu še problem, da je misel ustvarila
doloèeno delovanje, doloèeno verovanje, doloèene predstave, doloèeno
darovanje kot sredstva za varnost. Verjamete v boga, ali ne? Ali ne? – Vsi ?
Da?

P: Da.

K : Verjeti v boga! Vera v boga vam daje varnost, ali ne? Poslušajte,
prosim. Vera v boga vam daje varnost, vendar pa o bogu prav nièesar ne
veste – ali ne – razen kar kakšen neumen èlovek pripoveduje o njem. Torej,
nièesar ne veste o bogu, pa vendar verjamete vanj. In mislite, da boste našli
varnost v veri, ki je postala nevrotièna, ker nima nobene vrednosti. Ali
sledite? Vaša vera v boga vam daje la�no upanje varnosti. Vaša dejanja, ki
so osnovana na napaèni veri, na veri, ki je �e v osnovi napaèna, so zato
nevrotièna. Ali ste razumeli? Ta vera je osnovana na strahu. �elja po
varnosti daje mo�ganom la�en obèutek varnosti. To je eden od razlogov za
unièevanje vaših mo�ganov.

Potem je tu vprašanje misli. Prosim, razumite to. Misel je mera. Mišljenje
je gibanje spomina v obliki znanja, zato je mišljenje materialni proces.
Misel ni nekaj svetega. Misel se neprestano giblje, neprestano misli o
preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, neprestano deluje, deluje, deluje. Ali
niste opazili svojih lastnih misli? Ste? Neprestano delujejo. In eden izmed
faktorjev degeneracije je prav to nenehno gibanje v polju znanja, kar
delovanje misli je. (V mehkem, obupanem tonu) Ali ne razumete vsega
tega? Boste zaspali?

P : Smeh.
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K : Ugotovili ste, da je misel potrebno nadzorovati. Ta nadzor je del vaše
t.im. meditacije. Nadzorujte svojo misel! Preprièan sem, da ste to igro igrali
veè let. Toda nikoli se niste vprašali: Kdo je nadzornik? In èe je nadzornik
tisto, kar je nadzorovano, zakaj je potem nadzor sploh potreben? Ali
razumete, o èem govorim?

Pogojeni ste, tradicija, literatura, vse stvari, ki jih imenujete »svete«, so
vas pouèile, da morate kontrolirati misli. Toda nikoli niste odkrili, ali lahko
�ivite �ivljenje – prosim, poslušajte – v katerem ni nobenega nadzornika.
Kajti nadzornik je bistvo preteklosti. In preteklost, z vsemi njenimi
spomini, strahovi itd., nadzoruje drugi del same sebe, zato je neprestani
konflikt med nadzornikom in nadzorovanim. Ta neprestana notranja bitka
je naslednji faktor kvarjenja vaših mo�ganov. Ali ste sploh kdaj poskusili
odkriti naèin �ivljenja, kjer ne bi bilo niti sence konflikta, ali pa so to le
idiliène sanje?

Meditacija je konec konflikta, konec konflikta v sebi in pri vašem odnosu
do drugih. Ali razumete? Ali ni vaš odnos do drugih, razen ko imamo
trenutke pozabe – v trenutkih velikega u�itka, spolnega ali drugega –,
neprestana bitka? Ali ni, èe ste pošteni? Kaj? Ali se ne strinjate? (Tišina .)

Hoèete reèi, da v vašem �ivljenju nimate konfliktov z vašo �eno in otroki,
z oèetom, materjo in z vsemi drugimi?

P : Da, gospod, so.

K : Da, gospod. Konèno nekdo, ki je odkrit.

P: Smeh.

K : (Kratek premor.) In mi sprejemamo ta konflikt, ta boj. Nikoli nismo
poskušali odkriti, raziskati, ali je mogoèe �iveti �ivljenje, v katerem ni
nobenega konflikta. To zahteva veliko inteligence, ne nadzora, ne
potiskanja – kar pomeni umetnost opazovanja vaših odnosov. Umetnost
opazovati, kako imate izoblikovano predstavo o nekom, on pa jo ima o vas
in kako obstaja konflikt med tema dvema predstavama. Èe lahko �ivite
�ivljenje brez ene same predstave o sebi ali o drugem - je to del meditacije.
Meditacija se tièe vsakodnevnega �ivljenja – da opazujete, kako se vedete,
kako govorite, opazujete svoje obnašanje – ne pa nekega idiotskega
nesmisla.

Meditacija je osvobajanje uma od vseh konfliktov. Meditacija pomeni
�iveti �ivljenje, v katerem ni nobenega konflikta, vsakdanje �ivljenje, ne
neko posebno �ivljenje, ampak �ivljenje, v katerem ni prostora za vero. So
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samo dejstva. In del �ivljenja (ki se neprestano giblje, klepeta – neprestano
govori) je, da odkrijemo um, ki je tiho, ki ga v to ne prisilimo, ga ne
discipliniramo èez mero, da postane mrtev, ampak da spoznamo um, ki je
�iv, toda globoko miren, tih. To je del meditacije. Vse to, celotnost �ivljenja
– �ivljenja, ki ga �ivimo v tehnološkem svetu, �ivljenja odliènih manir,
odliènega vedenja – izvrstno! In razumevanje, kako �iveti to �ivljenje,
potem ko smo razumeli smrt in zato nimamo strahu pred njo, vse to je del
meditacije. In um, ki je popolnoma miren, ne le tu in tam, temveè miren.

Potem boste razumeli, èe boste prišli tako daleè, da mišljenje, ki je
merjenje, kar je materialni proces, deluje le v obmoèju znanja in se iz tega
obmoèja sploh ne more izviti. Le potem bo um prišel do tega, kar je
nemerljivo, brezèasno in kar je veèna lepota. Vse to je meditacija. Vaše
dneve, misli in srce morate posvetiti temu, zato da bi to odkrili, kajti ta
de�ela je v fazi degeneracije. In del te degeneracije je mno�enje gurujev s
svojimi sistemi, verami, dogmami in trditvami. To je del degeneracije te
de�ele. In da bi se vaš um lahko regeneriral, postal sve�, mlad, �iv in brez
strahu, je pomembno poznati lepoto in pravo naravo meditacije.

(Dolg premor) Smo konèali? Je tišina boljša kot vprašanja?

P: Da.

P : Kakšen je miselni proces?

K: Kakšen je miselni proces? Ali vas res zanima? �elite vedeti, kakšen je
miselni proces? Ali res? Za bo�jo voljo, da ali ne?

P : Da.

K : (Smeh.) Dobro, povedal bom zelo na kratko. Recimo, da vas vprašam:
»Kako vam je ime?« – in na to takoj odgovorite, ali ne? Ker poznate svoje
ime, je odgovor takojšen. Sedaj vas pa vprašam nekaj, kar je malo bolj
zapleteno. »Koliko milj je od tu do…nekega kraja?« Med vprašanjem in
odgovorom bo tu presledek. Dr�i? Kaj se dogaja med tem presledkom? Ali
razumete moje vprašanje? Sprašujem vas: » Kakšna je razdalja od tu do
Madrasa ali Londona?« Vzamete si èas. V tem èasu, v tem premoru, misel
pregleduje spomin. S pomoèjo spomina skuša ugotoviti, koliko milj je. V
tem intervalu med vprašanjem in odgovorom teèe delovanje misli. Sledite?

P: Da.

K : Dobro. Potem pa postavimo še kakšno te�je in bolj zapleteno
vprašanje. In potrebovali boste mnogo dlje. Vaša misel išèe, skuša odkriti ,
bodisi v kaki knjigi ali da nekoga vprašate itd. Proces mišljenja poteka med
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vprašanjem in odgovorom. Dr�i? Potem vas pa vprašam: »Ali verujete v
boga?« In èe ste tradicijsko pogojeni, boste odgovorili: » Da, verujem v
boga.« Toda èe vam reèem: »Pa saj v resnici nièesar ne veste o bogu,« se
lahko razjezite, ker se je podvomilo o vaši veri. In vse to vzame èas.
Vprašam vas nekaj, vi pa reèete: » Res ne vem.« - ali razumete?... Nobena
knjiga vam ne more dati odgovora. Noben spomin ne more odgovoriti na to
vprašanje. Zato pošteno reèete: » Ne vem.«

Torej, takojšen odgovor dobim, ko vas vprašam po imenu, naslovu itd.
Potem obstaja interval med vprašanjem in odgovorom – kratek, dolg. In
potem je nekaj…kjer reèete » Res ne vem.« Kadar reèete » Ne vem«, potem
se proces gibanja misli ustavi. Kadar odgovorite z »Ne vem«, tu ni gibanja
misli. Ste razumeli?

P: Da.

K : Vse to gibanje misli je materialni proces, ker sloni na spominu,
izkušnji, znanju. In dokler misel deluje v tem podroèju, lahko precej
uèinkovito deluje. Ko pa vstopi v podroèje, ko ne ve, potem je izgubljena. In
delovati v podroèju znanja in se istoèasno premakniti tja, kjer misel ne
more delovati – oboje skupaj, v harmoniji! Ali ste razumeli? Dobro. Lahko
noè.

P: (Nerazloèno)… Kako lahko obstaja razliènost mišljenja, razliènost
�ivljenj brez reinkarnacije? V vseh �ivljenjih obstajajo razlike v mišljenju.
V velikem �ivljenju kot je vaše… Kako si lahko brez reinkarnacije
razlo�imo to razliko?

K: O, moj bog! On �eli iti nazaj v vprašanje reinkarnacije. Gospod, ne
vznemirjajte se zaradi mene, raje se zaradi sebe. Kajti potem lahko �ivite
�ivljenje danes, ki je zelo uèinkovito, zelo dobro, zelo moralno, kjer je
naklonjenost, skrb za druge, ljubezen. Z nièimer drugim se ne ubadajte.
�ivite to.

Bombay, januar 1975

(Prevod:B.�.)
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POGLED V DELO TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

PREDSEDNIŠKE VOLITVE 2008

Izidi mednarodnih volitev:

Radha Burnier: 8560 glasov

John Algeo: 4323 glasov

Neveljavne glasovnice: 110

Volilno pravico je imelo 20724 èlanov, glasovalo je 12993 èlanov.

Izidi volitev v Sloveniji:

Radha Burnier: 36 glasov

John Algeo: 14 glasov

Neveljavne glasovnice: 3

Volilno pravico je imelo 63 èlanov, glasovalo je 53 èlanov.

Ponovno izvoljena predsednica mednarodnega Teozofskega društva s
sede�em v Adyarju (Chennai, Indija) je dr. Radha Burnier.

Poletna šola TD v Sloveniji

Od 27. do 29. junija 2008 je v Pliskavici na Krasu potekala poletna šola
TD, ki jo je organiziral krog Surya iz Kopra. Moto šole je bil: Ni druge poti.

Ker letos v tem èasu nismo imeli mednarodnega predavatelja, so
predavanja pripravili èlani krogov Surye iz Kopra, Adyarja iz Ljubljane in
Razumevanja iz Celja.

Šole se je udele�ilo blizu 30 èlanov, za nekaj ur so se nam v soboto
pridru�ili tudi trije èlani TD iz Hrvaške.

Vsi, ki smo tri dni prebivali skupaj v lepem, milem in preprostem kraškem
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okolju, smo si bili edini, da tako prijetnega dru�enja �e dolgo nismo imeli.
Povezoval nas je notranji mir, prijateljstvo in tudi veliko smeha. V soboto
popoldne smo si ogledali domaèijo Sreèka Kosovela v Tomaju in z
zanimanjem prisluhnili vnetemu pripovedovanju gospe oskrbnice.

Bili smo veseli gostoljubnosti oskrbnice mladinskega hotela in nazadnje
tudi torte, ki nam jo je prinesel prijazni domaèin.

�al nam je bilo, da se šole ni moglo udele�iti še veè èlanov.

OBVESTILA

Šola Modrosti v Adyarju

V Adyarju bo v presledkih od novembra do februarja potekala Šola
Modrosti.

November: 17. do 29. 2008

Tema: Teozofija – razlagalci in razlage

Predavatelj: prof. R.C. Tampi

Prof. Tampi je upokojeni profesor anglešèine. Teozofskemu društvu se je
pridru�il leta 1959. Je narodni predavatelj indijske sekcije in predsednik
Teozofske federacije Kerala.

December: 1. do 15. 2008

Tema: Mahatme o Teozofiji in TD

Predavatelj: brat Pedro Oliveira

Brat Pedro Oliveira je diplomiral iz filozofije, je nekdanji mednarodni
tajnik TD, nekdanji predsednik indo-pacifiške federacije in koordinator za
pouèevanje avstralske sekcije. Pred nekaj leti je vodil Šolo Modrosti v
Adyarju – » Teozofija in mistiki«.

Januar in februar: 7.1. 08 do 11.2. 09

Tema: Notranji uvidi iz Bhagavad Gite

Predavatelj: prof. Ravi Ravindra

Prof. Ravi Ravindra je upokojeni profesor primerjalne religiologije in
fizike na univerzi Dalhous v Kanadi. Je avtor mnogih èlankov o fiziki,
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filozofiji in religijah ter veè knjig, med drugimi : Šepetanja z druge obale,
Kristusova joga ter Znanost in sveto.

Konvencija Teozofskega društva

Na mednarodnem sede�u Teozofskega društva v Adyarju, Indija bo od 26.
do 31. decembra 2008 potekala 133. mednarodna konvencija.

Dobrodošli so vsi zaslu�ni èlani Društva. Neèlani se je lahko udele�ijo z
dovoljenjem predsednice TD. Prošnjo za njeno odobritev skupaj s
priporoèilom predsednika TD v Sloveniji je potrebno poslati v Adyar pred
15. novembrom 2008.

Mini šola

Krog Razumevanje iz Celja vabi èlane in resne interesente na 3. mini šolo,
ki bo 25.10.2008 ob 10.uri v prostorih kroga na Kidrièevi ul. 3 v Celju.

Tema- odlomki iz knji�ice Glasu tišine H. P. Blavatsky.

Sreèanje krogov

Krog Adyar iz Ljubljane prireja 12. sreèanje krogov TD Slovenije, ki bo
15. 11. 2008 na Brdu pri Lukovici. Informacije pri predsednici kroga, Majdi
Šulc. Vabljeni vsi èlani in resni interesenti.

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.)

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
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