


BESEDILO SKLEPOV, KI JIH JE SPREJEL
GENERALNI SVET TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

SVOBODA DRUŠTVA
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 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
intuicije.

Člani Teozofskega društva preučujejo 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 resnico treba iskati s
študijem, razmišljanjem in predanostjo visokim idealom.

Resnica je zanje nagrada, vredna naporov, ne dogma, ki jo postavi
avtoriteta. Menijo, 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.

Smrt
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SPOROÈILO PREDSEDNICE
RADHE BURNIER

Iz izkušnje vidimo, da konec koncev ljudje delajo le tisto, kar jih
spodbudi. Lahko prisluhnejo besedam ali nasvetom drugih, toda kar

jih nazadnje po�ene v delovanje, je tisto, kar pride iz njihove
notranjosti, iz njihove lastne resniène narave.

Notranji Glas lahko za nekaj èasa utišamo, »vendar bo nekega
dne spet zazvenel«. Ko ga prièenjamo slišati in se uèimo

spoznavati, kaj je lepo in resnièno, nas to, kar vidimo, spremeni. Ko
spoznamo notranjo naravo, se tudi zunanji svet spremeni.



132. K O N V E N C I J A

26. dec. - 31. dec.

PREDSEDNIŠKI NAGOVOR

Adyar, 26 december 2007

Dragi bratje, dobrodošli na 132. mednarodni konvenciji. Dejstvo, da se
toliko èlanov iz razliènih de�el sveta zbere tukaj, ka�e na to, da jim
konvencija v Adyarju pomeni nekaj vrednega in navdihujoèega. Nekateri
prihajajo sem leto za letom, zato je po mojem mnenju to velika spodbuda, da
prirejamo letno konvencijo v Adyarju, kraju, ki sta ga izbrala ustanovitelja,
in kjer je mnogo naših najbolj spoštovanih voditeljev pre�ivelo svoje
�ivljenje, ne glede na podnebje in druge pogoje, ki morda niso bili takšni,
na kakršne so bili navajeni. Prosimo sedaj za blagoslove naše Starejše brate,
ki so vedno na delu, da bi opogumili ljudi, da bi se le-ti povzpeli do višin
èloveškega obnašanja in �ivljenja:

Naj oni, ki so utelešenje nesmrtne Ljubezni, s svojo pomoèjo in
vodenjem blagoslovijo to Društvo, ustanovljeno zato, da bi bilo kanal za
njihovo delo. Naj ga navdihujejo s svojo Modrostjo, okrepijo s svojo

Moèjo in po�ivijo s svojim Delovanjem.

Povsem naravno je, da letos posveèamo svojo pozornost
predsedniku-ustanovitelju, polkovniku Henryju Steelu Olcottu, in da
njegovo �ivljenje vidimo kot zgled, ki nas navdihuje, da mu sledimo.
Mnogo naših lo� je izkazalo spoštovanje njegovemu delu in brez dvoma
nameravajo z vitalnostjo in entuziazmom nadaljevati z delom, ki ga je
zaèel.

Gotovo se zavedamo, da je bila ena od vodilnih karakteristik njegovega
�ivljenja popolna posvetitev in predanost visokim ciljem našega Društva.
Lahko da je pol. Olcott delal napake, vendar pa jih je bil vedno pripravljen
popraviti in opraviti delo za dvig èloveške zavesti v najvišji mo�ni meri.
Morda bi bilo potrebno, da se spomnimo svojih lastnih sposobnosti in
storimo enako, dokler ne bo èloveštvo nekega dne doseglo stanja enotnosti.
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Delo, ki ga moramo opravljati, je prebujati in spodbujati um, svojega in
drugih, za pravi namen našega �ivljenja. Seveda pa ni treba posebej reèi, da
moramo za tako delo mi sami postati relativno zavestni splošnih pogojev
èloveštva. To pa ni tako lahko. Pogosto smo tako vpeti v naše vsakdanje
delo, da skorajda ne posveèamo pozornosti osnovnim dogajanjem po svetu
in iluzijam, ki vodijo èloveštvo v smer, ki mu ni v pomoè.

Èe natanèneje pogledamo sedanjo generacijo, vidimo, da obstaja nevarna
tendenca, da se izgubi v u�ivanju èasa, ne vedoè, kaj naj bi drugega poèela.
Pri èasopisih, ki obièajno pišejo o resnejših zadevah, opa�amo tendenco
uklanjanja pritisku tistih ljudi, ki se ukvarjajo s plehkostjo, in s tem, ko si
izmišljajo nove vrste u�itkov, zavajajo svet na stranpota.

Ali mi, ki trdimo, da nas zanima Teozofija, tudi sledimo temu? Koliko nas
ima moè iskati luè o resniènem namenu èloveškega �ivljenja in pomagati
drugim, da bi delali enako? To je pomembno vprašanje. Ne pozabimo, da
sta pol. Olcott in gospa Blavatsky vpeljala nov trend za osvoboditev ljudi iz
njihove potopljenosti v plitkost.

Druga stvar, ki sta jo poskušala doseèi, je bil širši pogled na �ivljenje. Ume
èlanov Društva se je vedno znova pritegovalo k èloveški sposobnosti �iveti
na nov naèin, tako da se jih je usmerjalo od èisto osebnih skrbi k širšim
vprašanjem èloveštva. Èe bi ljudje postali mnogo manj zaskrbljeni zase in
mnogo bolj za èloveštvo kot celoto, bi svet vsekakor postal drugaèen.
Sedanji pogoji poèasi vodijo k temu: na mnogo naèinov se svet vse bolj
zbli�uje. Toda ali nam to pomaga, da se zbudimo k celosti �ivljenja, ne le
èloveških bitij, ampak vseh prebivalcev te Zemlje? Obstajajo lahko razlike
v oblikah, èustveni in mentalni privlaènosti, v interesih na splošno, toda
dejstvo je, da se moramo nauèiti potovati v slogi in naklonjenosti do vseh, in
tako doseèi cilj, ki je višji in plemenitejši kot to, kar smo poznali doslej.

Prvi cilj Teozofskega društva skuša doseèi prav ta pristop. Brez dvoma
imamo razliène interese in poklice, od katerih imajo nekateri komaj da kaj
opravka s cilji evolucijske poti. Èe pustimo te ob strani, pa lahko
upoštevamo dejstvo, da kljub vsem našim razlikam in interesom še vedno
ostajamo ljudje. To pomeni, da imamo nekaj, kar si vsi delimo – našo
èloveškost - lastnosti, ki v bistvu pripadajo vsem èloveškim bitjem. Torej,
ko poskušamo doseèi višje nivoje, lahko še vedno, kljub našim te�avam,
èutimo, da smo eno. Obstajajo ljudje, ki to resnièno èutijo, in lahko reèemo,
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da so zdru�eni prav zaradi tega. Drugi se seveda morajo tega še nauèiti. Prvi
cilj Društva je tako svetovnega pomena za vse èloveštvo.

Pri drugem cilju pa je bistvo v tem, da obrnemo pozornost od tega, da se
uèimo le, kako �iveti udobno, k temu, kar lahko imenujemo višje vrednote.
Teozofsko društvo ne govori o tem, katera religija je najboljša, ampak ka�e
na religijo kot celoto, kot na nekaj, kar lahko vodi k èloveškemu napredku.
To je torej vzrok za spodbujanje študija religij, ki je postal del ciljev
Društva. Študij religij mora biti neoseben in temeljiti na osnovi – na religiji
sami. Na ta naèin lahko ljudje pridejo do višjih nivojev znanja in
razumevanja. To vprašanje se pojavlja v umih vseh tistih, ki razmišljajo in
hrepenijo. Podobno besedi » filozofija« in » znanost« veliko povesta
tistim, ki ne dojemajo filozofije le kot nek sektaški niz idej, ampak kot naèin
razmišljanja, ki vidi vse kot del celote.

Pravi èlan Teozofskega društva intuitivno spozna, da obstaja neka
celovitost v vsem �ivljenju, in da obstajajo naèini, kako jo odkriti. Pri tem
svoje prispeva znanost, kot je vse bolj razvidno iz njenih opisov, ki nam
povedo, da so vse razliène oblike medsebojno odvisne. Bilo je vidno, da je
znanost sprva temeljila na loèevanju, vendar pa je sedaj prišla do toèke, ko
vidi enotnost vsega procesa manifestacije.

Tako nas lahko religija, filozofija in znanost v širšem in ne le v formalnem
smislu skupaj vodijo do našega naravnega cilja – to je do višjih nivojev
razumevanja.

Danes se veèina ljudi ukvarja z izumljanjem boljših naèinov fiziènega
�ivljenja, vendar pa to ni bistveno. To, kar je pomembno, je usposobiti um,
da se bo dvignil od materialnih do višjih nivojev dojemanja. Zato ga
moramo uporabljati za poglabljanje v naravo nefiziènih odnosov.

Kljub temu, da o tretjem cilju tako malo vemo, bi vseeno lahko razumeli
njegovo pomembnost, èe bi le lahko dojeli, da vesolje samo deluje po
doloèenih zakonih. V nas obstajajo speèe moèi, in èe bi se resno obrnili k
njim, bi se bili sposobni pribli�ati srcu Narave. Ta cilj lahko prakticirajo le
tisti, ki poskušajo �iveti v skladu s prvima dvema, o katerih smo �e na
kratko spregovorili. Bolj ko �ivimo v skladu s prvima dvema ciljema – od
katerih je prvi sposobnost biti v harmoniji z vsem, in drugi, pustiti ob strani
prezaposlenost z majhnimi stvarmi, ki nam jih �ivljenje vsiljuje, in se



obrniti k va�nejšim, namreè k religiji, filozofiji in znanosti – bolj bomo
lahko zaèenjali razumevati tretjega.

Tretji cilj Društva je tisti, ki lahko popelje osebo preko sebe, ko dose�e
univerzalni nivo v vseh pogledih, in se ne ubada z majhnimi stvarmi, kar je
znaèilno za obièajno èloveško bitje.

Do sedaj smo se trudili z izpolnjevanjem svojih �ivljenj. Vèasih èutimo,
da nam je do neke mere uspelo izpolniti svoje �elje, vendar pa nas to ni
pripeljalo prav daleè, saj še kar naprej visimo na razliènih dejanjih, ki
pripomorejo, da se ve�emo na pred-èloveško raven. Ko postanemo
sposobni brati poezijo ali rešiti kakšno od velikih ugank �ivljenja itd.,
imamo obèutek, da smo nekaj dosegli. Toda univerzalno �ivljenje samo po
sebi ne potrebuje izpolnitve in beseda izpolnitev na tej ravni nima
nobenega pomena.

Torej, èe resnièno raziskujemo Naravo in gremo še globlje od znanega, bo
to prineslo na plan vse speèe moèi, ki so v nas, in nas dvignilo nad našo
sedanjo razvojno stopnjo. Znanje, ki je neomejeno, in univerzalna ljubezen,
ki lahko prebrodi vse obièajne te�ave, imata sposobnost videti, kar je
dejansko pred našimi oèmi, vendar pa nam ostaja skrito, ker je naše videnje
omejeno. Preprosto reèeno, v stik pridemo z Veènim – zgodi se
najpomembnejša transformacija – kar pripelje osebo od �ivalske
ego-zavesti do univerzalne ne-egoistiène zavesti. Ko spozna to svobodo,
tedaj ta enota �ivljenja ve, da edinstvenost pripada �ivljenju samemu, ne pa
kaki doloèeni osebi. Èe oseba misli »sem krepostna, radodarna, itd«, nima
veè nobene zasluge za to. Krepost je to, kar je, zaradi èudovitih lastnosti, za
katere vemo, da pripadajo �ivljenju in ne osebi. Zato so Grki dejali, da
krepost pripada vsej tej celoti, tej najvišji zavesti, ne pa nam samim. Vse
ideje, ki jih imamo, se vrtijo okoli »mene« in so zato z višjega gledišèa
napaène.

Obstajajo izjemni ljudje, ki so iz globokega razmišljanja opustili vsako
sled navezanosti na ego-koncept – oni so sveti ljudje. Takšni ljudje so
vèasih zelo preprosti, celo filozofija jih ne zanima, saj jim je uspelo odvreèi
ego. Oni so sveti, ker so svobodni in edinstvenost cveti v njih. V osebi, ki je
sveta in »preprosta« in iz katere sije modrost, se razvijejo vse lastnosti.

Takšna oseba se rodi na svet za pomoè drugim in to pomeni veliko
spremembo za ljudi, katerim govori in s katerimi se sreèuje. Tu je le èisto
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dejanje: to je neke vrste mistièna trditev, o kateri moramo razmisliti in
pomen odkriti sami. Èisto dejanje je tisto, pri katerem ni nobene reakcije na
karkoli.

Le bahanje ega je tisto, kar pripravi osebo, da misli, da je krepostna,
inteligentna itd. In kadar tega dejstva jasno in nedvoumno ne spoznamo,
tedaj je vsaka taka toèka v �ivljenju brez vrednosti in neresnièna.

Krepost je v resnici gibanje iz notranjosti, je kakor sonce, ki vzide in
razlije svojo svetlobo na svet in odkrije oblike in barve vsega, kar je ljubko
in resnièno. To je ljubezen, ki razsvetli lepoto, resnico, harmonijo in vse, kar
je velièastnega v drugih. Ljubezen je resnièno dejanje.

7

Le kdaj bomo spoznali,

da smo vsi povezani med seboj,

da smo vsi deli enega telesa?

Dokler duh ljubezni do soljudi,

ne glede na raso, barvo ali vero

ne bo pre�el sveta,

in se udejanjil v naših �ivljenjih

in dejanjih resniènega bratstva med ljudmi,

dokler vseh ljudi ne bo napolnil obèutek odgovornosti za blaginjo drugega,

ne bomo dosegli dru�bene praviènosti.
Helen Keller



HARMONIJA MED RELIGIJAMI: NUJNOST 21.

STOLETJA

(Predavanje ob stoletnici TD na Finskem, Helsinki, 15. julija 2007)

Samdhong Rinpoche

Danes praznujemo stoletnico finske sekcije Teozofskega društva, ta dan
pa je pomemben tudi za matièno Teozofsko društvo, ki obstaja �e dlje kot
stoletje in èetrt in ima trdno èlanstvo. Društvo je prehodilo �e dolgo pot in je
zelo napredovalo, odkar je bilo ustanovljeno leta 1875. Teozofske ideje
sprejemajo ljudje po vsem svetu, zaradi svoje univerzalnosti so segle tudi v
odmaknjene dele sveta. S spodbujanjem preuèevanja religijskih tradicij
Društvo vseskozi deluje kot gonilna sila pri iskanju Resnice in spoznanju o
enosti vseh bitij – spoznanju, da so vsa medsebojno povezana.

Vsaka veèja religijska tradicija je vedno skušala pokazati pot k najvišji,
poslednji Resnici in odgovoriti na vprašanje o namenu èlovekovega obstoja
– razrešiti vprašanje, ki �e od nekdaj muèi èloveški um in ga bo tudi v
prihodnje. Religija je v nekem smislu tisto sredstvo ali medij, ki olajšuje
spoznavanje poslednje Resnice – pomaga videti stvari v njihovi pravi
naravi, brez izkrivljanja.

V tem pogledu ima religija pomembno vlogo pri pospeševanju duhovne
rasti èloveštva. Kakor so na tej zemlji vedno bile razliène vrste ljudi, z
razliènimi potrebami in nagnjenji, tako so nastale tudi razliène religijske
tradicije, ki skušajo takim potrebam zadovoljiti. Na razliène religije naj bi
zato gledali preprosto kot na razliène poti, ki peljejo k skupnemu cilju ali
namenu. Seveda pa se èlovek po svoji volji odloèi za pripadnost k neki
religiji. Odloèitev lahko temelji na njegovi primernosti ali mentalni
dispoziciji ali na njegovem razumu, da lahko dojame doloèen verski nauk
ali uèenje. Ko bodo kristjani, hindujci, budisti in drugi dosegli svoj cilj,
bodo vsi spoznali, da so iskali isto resniènost.

Kljub èudovitim dose�kom je bilo prejšnje stoletje polno versko
motiviranega nasilja, zatiranja, dr�avljanskega nemira in konfliktov, kar
vse je v naše �ivljenje prinašalo nestabilnost, strah, trpljenje, jezo,
frustracije in nasilno vedenje. »Verska sovra�nost« in nestrpnost med
verami sta povzroèali trpljenje narodom, skupnostim in posameznikom ter
jim prepreèevali, da bi njihovo �ivljenje imelo pravi smisel. Problem
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globalne verske sovra�nosti pa se je zdaj tako resno zaostril, da lahko uide
izpod nadzora �e v prvi polovici tega stoletja.

Kadar koli so se ljudje sooèali s te�avami in trpljenjem, je prevladala
te�nja, da so rešitev iskali v veri in duhovnosti. Religija je pomembna, saj si
ne �elimo le materialno uspešnega sveta, ampak hrepenimo tudi po svetu
harmonije, moralnosti, bratstva in soèutja. Vloga duhovnosti je odpraviti
notranja nesoglasja (ki so vir vseh nesoglasij ali trenj) in èloveku vcepiti
ljubezen, empatijo, potrpljenje in skromnost. �al pa je danes najnevarnejša
gro�nja svetu prav beseda »religija« sama, saj postaja najmoènejše sredstvo
socialnega loèevanja in nesoglasja. Pojavi verske nestrpnosti,
fundamentalizma in fanatizma so naredili dru�bo skoraj imuno za vsako
zdravilo, posvetno ali versko. Zdravilo samo se spreminja v strup. Zato je
nujno treba razpravljati o vprašanju, kaj lahko tu prispeva harmonija med
religijami.

Ne poznam nobenega verskega kanona ali nauka, ki bi širil nasilje,
priporoèal sovraštvo in se trudil za nesoglasje med ljudmi. Pa vendar
ugotavljamo, da je v imenu religije bilo storjenih mnogo neprijetnih dejanj,
višek katerih so prisilne spreobrnitve, unièenje druge vere z dogmatskimi
trditvami, naduto prisvajanje resnice, ki naj bi jo imela le ena religija, zato
da bi zagotovili njeno superiornost nad drugo, in omalova�evanje naukov in
uèenj drugih religij.

Da bi lahko razumeli, zakaj med religijami vlada nesoglasje, moramo
najprej razumeti pravi pomen religije. Profesor Raimon Pannikar je opisal
tri vidike pomena besede »religija«:

- religioznost ali èloveška dimenzija, ki zadeva najvišje/poslednje,
kjer koli �e verjamemo, da to najvišje/poslednje je;

- religijstvo ali dru�bena institucija (ne nujno organizacija), v kateri je
utelešena religiozna dimenzija èloveškega �ivljenja; in

- religionizem ali bolj ali manj zaprt sistem najvišjih
verovanj/preprièanj, ki se nanašajo na posamezno skupnost.

Prof. Pannikar pravi, da je treba te tri vidike razlikovati, vendar jih ni
mogoèe loèiti. Zaradi la�jega razumevanja bi sam besedo »religija«
uporabljal le v smislu »organizirana vnovièna povezava s svetim«, vendar
ne bi smeli pozabiti, da religija presega vse svoje izraze.

Strinjam se, da je ta definicija na splošno sprejemljiva za veèino
religijskih tradicij, ki jih danes poznamo, èeprav najbr� ni natanèna
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definicija Dharme, kot jo razumejo budisti. Religija mora vsekakor
pripomoèi k poduhovljanju narave posameznika v brezmejno in holistièno
naravo. Ta vidik je poudaril tudi Leonard Swidler:

Srce vsake kulture je tisto, kar se tradicionalno imenuje religija, to je
razlaga najvišjega/poslednjega smisla �ivljenja, in kako v skladu z njim
�iveti. Praviloma vsebujejo vse religije štiri vidike – verovanje, kodeks,
kult in struktura skupnosti – in so osnovane na ideji Transcendentnega.

Vera ali verovanje se nanaša na kognitivni vidik religije; to je vse, kar
spada k »razlagi« najvišjega smisla �ivljenja.

Kodeks obnašanja ali etièni kodeks vkljuèuje vsa pravila in obièaje
delovanja, ki nekako sledijo iz enega ali drugega vidika verovanja.

Kult pomeni obredne dejavnosti, ki ve�ejo pripadnika z enim ali drugim
vidikom Transcendentnega, bodisi direktno ali indirektno. Molitve so
primer prvega, formalno obnašanje do predstavnikov Transcendentnega,
npr. duhovnikov, pa je primer drugega.

Struktura skupnosti se nanaša na odnose med pripadniki. Strukture so
lahko zelo razliène, od zelo egalitarnega odnosa, kot je med kvekerji, do
»republikanskega«, kakršnega imajo prezbiterijanci, in vse do
monarhiènega odnosa, kakor ga imajo nekateri hasidski �idi do svojega
rabija.

Transcendentno, kot pove beseda sama, pomeni »tisto, kar gre onkraj«
vsakdanjega, navadnega, onkraj površinske izkušnje resniènosti. Lahko se
nanaša na duhove, na boga, osebnega Boga, neosebnega Boga, Praznino
itn.

Jasno je, da ne more biti disharmonije v religioznosti (vernosti) ali v pravi
veri ali v kodeksu. Pojavlja pa se v kultu in v skupnosti. Z drugimi
besedami, disharmonija in konflikt nastajata v umu ljudi, ki so brezbri�ni do
bistva vere ali kodeksa, navdušujejo pa jih moèna èustva do skupnosti in
navezanost nanjo. Take osebe, ki jih vodijo osebni jaz in sebièni interesi,
povzroèajo medsebojne konflikte in zlorabljajo ime religije za pridobitev
politiène moèi ali za druge skrite motive.

Pogost pojav, ki je danes vzrok za veèino religijskih sporov, je, da tako
imenovani fundamentalisti ustvarjajo v religijskih tradicijah dozdeven
obèutek negotovosti, da bi izkoristili verska èustva preprostih vernikov. Ti
fundamentalisti ne razumejo niti osnovnih elementov svoje religije. Z
izkorišèanjem verske obèutljivosti svoje skupnosti uveljavljajo doloèeno
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taktiko, ki postane po znaèaju fanatièna. Nesoglasje se širi samo z
izkorišèanjem imena religije.

Drugi problem je tendenca, da imajo ljudje svojo religijo za veè vredno,
vzvišeno nad drugimi. Z nevednostjo in nadutostjo verniki razliènih
veroizpovedi mnogokrat pod�igajo ogenj sovraštva, ker mislijo, ko pridejo
v stik drug z drugimi, da le sami poznajo popolno »resnico«, vsem drugim
pa nekaj manjka oziroma je pri njih nekaj narobe, in da zato samo njihova
skupina predstavlja pravo »Resniènost« na zemlji. Takšne predstave je
treba izbrisati iz uma. To bo mogoèe le, ko bomo pristno in iskreno
prakticirali svojo religijo in bili odloèeni, da bomo varovali njeno doktrino
v najèistejši obliki.

Na primer, videti je, da so nekateri pripadniki budizma zaradi hitre
odzivnosti uma na verbalne in fiziène spodbude pozabili na Budova uèenja,
vendar kljub temu trdijo, da so svoji veri globoko vdani. Vemo, da je bistvo
Budovega nauka soèutje, ljubeèa naklonjenost, strpnost in podobno. Toda
za te tako imenovane budiste bi bilo vsakršno kritiziranje ali izra�anje
nespoštovanja do njihove religije najveèji vzrok za jezo in nestrpnost. Èe
kdo slabo govori o budizmu, tako pobesnijo, da bi kar na vsak mo�en naèin
vrnili milo za drago, ne upoštevaje Budovega naèela o nenasilju. Ne
uvidijo, da s takim ravnanjem škodijo svoji veri. V svoji nevednosti morda
menijo, da z nasprotovanjem kritiki branijo budizem. Toda kritika ne more
prizadeti Budove doktrine. Budisti sami ji lahko škodijo, èe na kritiko
odgovarjajo z besom in sovra�nostjo. To je splošno pravilo, saj se moèna
brezbo�na èustva hitro širijo in jih je lahko izzvati v umu nekaterih
pripadnikov vseh velikih verskih tradicij. Takšno protislovje je najhujša
ekološka katastrofa našega èasa.

Namen verskih naukov (uèenj vseh religij) je pomiriti, oèistiti in odpraviti
pogojenosti uma. Èe pa nauki postanejo vir rovarjenja in nasilja, kje naj
išèemo zdravilo? Kako naj religija prepreèi rasno »segregacijo«?
Pravzaprav je izraz »verska nestrpnost« �e sam po sebi kontradiktoren. �al
v dru�bi na splošno prevladuje nesposobnost za prakticiranje obzirnosti,
popušèanja. Posledice verskih nestrpnosti, èe nanje ne bomo pozorni, bodo
zelo nevarne za vso èloveško populacijo in omiko.

Za prepreèevanje nadaljnjega slabšanja te situacije in za po�ivitev
normalnega stanja, miru in harmonije v odnosih med razliènimi verskimi
pripadniki ima Teozofsko društvo kot entiteta, ki spoštuje in spodbuja
preuèevanje razliènih religij, edinstveno prednost in potencial, kakor tudi
odgovornost, da je na èelu iniciative za ta cilj. V naslednjem podajam nekaj
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skromnih misli za prihodnje delovanje, ki bi moglo preusmeriti sedanje
te�nje.

1. Zelo pomembno je razumeti, da je vsako èloveško bitje unikatno,
enkratno. Vsakdo se od drugih razlikuje po zmo�nostih, prioritetah
in zavraèanjih, okusu, temperamentu itn. Zato nobena religijska
doktrina ne bo edinole sama primerna za vse ljudi, kakor tudi ena
vrsta hrane ali zdravila ni primerna za vsakega posameznika. Zato bi
morali razumeti, da so vse svete in plemenite tradicije pomembne za
svoje pripadnike. To nikakor ne pomeni, da je katera koli religija
vredna veè ali manj od drugih. To preprosto dejstvo bi morali
razumeti. Koristno se je tudi spomniti, da so verska preprièanja v
glavnem doloèena z okoljem, v katerem smo rojeni. Kdor se rodi v
mestu Vatikan, bo skoraj zagotovo pripadnik rimskokatoliške vere.
Èe odrašèa na Srednjem Vzhodu, bo verjetno musliman, èe pa v
Indiji, bo najbr� hindujec in tako naprej.

2. Ker je verska razliènost zaradi èloveške razliènosti neizogibna in
nujna, in zato, da bi med verami zavladala harmonija, bi morali te
razlike spoštovati, namesto da med religijami išèemo podobnosti.
Te�nja, da išèemo podobnosti, nas marsikdaj pripelje do tega, da
svoje verske interpretacije vsiljujemo drugim religijam. Z �eljo, da
bi jih naredili podobne, spajamo razliène tradicije v eno, toda to ne
ustreza nobenemu temeljnemu naèelu razliènih tradicij.

3. Pojem »religijska toleranca« ali »verska strpnost« je treba zamenjati
za resnièno spoštovanje do vseh religij. Besedi toleranca in strpnost
�e sami izra�ata nesprejemljivost druge religije. Tolerirati ali biti
strpen na splošno pomeni, da nekaj ni dobro ali sprejemljivo, toda
èlovek mora s tem paè �iveti, to dopustiti. Po besedah mahatme
Gandhija »Sarma Dharma Samabhava«, ki pomenijo imeti enako
dr�o do vseh religij, naj bi èlovek brez diskriminacije sprejel in
spoštoval vse verske tradicije. Samo s takšno dr�o bomo lahko
ponotranjili idejo pluralizma. Zgolj strpnost do drugih religij še ne
zahteva od èloveka, da sprejme druge religije kot prave.

4. Vsak iskren verski pripadnik bi moral imeti pogum in biti
pripravljen, da glasno spregovori, kadar koli pride do nesoglasij ali
do ogro�enosti soglasij med razliènimi skupnostmi. Naše sovernike
bi bilo treba uèinkovito opozoriti še posebej tedaj, kadar so
prepirljivi, namesto da valimo krivdo na drugo skupnost. Versko
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propagando je treba odsvetovati; osredotoèili pa naj bi se na pomoè
ljudem, da bi ponotranjili pravo bistvo svoje religije.

5. Imeli naj bi javno diskusijo med verskimi voditelji, da bi èim
pogosteje sodelovali in vzpostavili osebne zveze, zato da bi
odpravili nesporazume, gojili pristno razumevanje in dajali dobre
zglede svojim pripadnikom. V vseh velikih religijah je neizmerna
modrost in lepota, ki jo lahko dajo svetu. Prišlo naj bi do verskih
izmenjav, tako da bi imeli mo�nost preuèevati druge religije in ceniti
njihove plemenite misli. Ne da bi skušale razširiti bazo svojih
pripadnikov, bi velike religije morale ustvariti okolje, v katerem bi
èlovek lahko brez ovir modro sprejel plemenite ideale drugih religij.
Ne bi nas smela zanimati verska spreobrnitev, v naših odnosih pa naj
bi izkoreninili ozkosrènost in distanco.

6. Spodbujali naj bi medverske pogovore, medverske molitve in
skupna romanja k razliènim svetišèem in v svete kraje. V osnovi
imajo vse religije isti cilj – oèišèenje uma. Premagati sebiènost,
ljubiti druga bitja in delati za njihovo dobro, dvigniti raven
zavestnosti na svetu – to so cilji, ki so skupni vsem. Bistvo religije je
pospeševati te èloveške vrednote in v èloveku prebuditi njegovo
notranjo luè. Ne vem, èe bi bilo izvedljivo in koristno, lahko pa
razmišljamo o Zdru�enih religijah sveta kot o modelu, ki naj bi
zbli�al svetovne religije, da bi prišlo do blaginje in izboljšave za vse
in da bi se na svetu širila harmonija in mir.

7. Soèutni um je kljuèni dejavnik, da bi na svetu lahko zavladalo enako
spoštovanje do vseh religij. Lahko je biti soèuten do trpeèih ljudi ali
šibkejših skupin v dru�bi. Ni pa tako lahko obèutiti soèutje do
moènih ljudi, še posebej do naših nasprotnikov in do drugaènih
skupin. Temeljni predpogoj za razvoj soèutja je razumevanje
enakovrednosti vseh bitij. Vsako �ivo bitje je enakovredno na
podlagi svojih potencialov; v vsakem èuteèem bitju je seme
razsvetljenja. Drugiè, vsako èuteèe bitje si enako �eli sreèe in ne
mara trpljenja. Zato ni razumno razlikovati med èuteèimi bitji ali
med seboj in drugimi. Ko bomo tako dojeli pojem enakovrednosti,
bo naš um soèuten in bo spoštoval vsakega posameznika in njegovo
ali njeno veroizpoved.

8. Predvsem pa naj med pravimi verniki vlada solidarnost, da bi lahko
varovali svojo vero in preprièanje. Odloèno bi morali nasprotovati
vsaki zlorabi in izkorišèanju v imenu religije s strani politikov,
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katerih namen je »deliti in vladati«, si z izkorišèanjem verskih èustev
preprostih ljudi pridobiti privr�ence in volivce.

Ker je eden od pomembnih ciljev Teozofskega društva širjenje
svetovnega bratstva in harmonije med razliènimi verskimi tradicijami, le�i
pred Društvom zahtevno obdobje. Vendar resnièno upam, da bo
navsezadnje na Zemlji zavladal mir. Zato pa je treba odstraniti sedanje
te�ave, ki zapirajo pot, tako da bi lahko omogoèili trajni mir. ¤

Ohrani svojo vero, toda spoštuj vere svojih bratov; religijske enovitosti ni
mogoèe najti v eni sami religiji, temveè v spoznanju, da so vse vere eno, da

imajo vse vere isti izvor in vodijo k istemu cilju …

Ali ni svet lepši zaradi razliènih ver? Mar ne izvemo veè resnic zato, ker so
mnogi razlièno govorili? Èe kdo pozna in lahko pove resnico, ki je drugi ne
poznajo, naj spregovori. Poslušajmo ga … Nihèe ni krivoverec. Je le oko, ki

malo drugaèe vidi resnico, zato pa se lahko uèimo in obogatimo svojo resnico,
saj nam je brat povedal nekaj, èesar prej nismo vedeli.

Annie Besant

(Prevod: I.P.K.)
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OSVOBODITEV UMA

Trân-Thi-Kim-Diéu

Ljubezen in ljubezen

Ljubezen je brezèasna. Ima mnogo oblik, vse od nizkih do plemenitih,
odvisno od marsièesa. (Kadar slišimo ’’Oh, rad-a imam pišèanca’’ pa tudi
’’Rad-a te imam’’, se morda vprašamo, ali nas ne bodo kmalu postregli
kakor ubogega pišèanca… Še sreèa, da je naša prijateljica vegetarijanka –
sreèa zanjo, ne za nas, kajti èe ima rada zeleni grah, nas pa tudi, nas lahko
spet malo zaskrbi…) Tako torej radi u�ivamo hrano, radi beremo knjige,
gledamo filme, se prerekamo z ljudmi itn. Prav tako imamo radi/ljubimo
vzvišene ideale in plemenita dejanja. Izraza rad imeti in ljubiti uporabljamo
za številne namene, pogostokrat medsebojno nasprotujoèe, ne da bi se tega
zavedali.

Èe iz vsega, kar ljubimo, odmislimo predmete in ideje, se beseda ljubezen
nanaša na posebno kakovost v odnosu. Ljubezen vsekakor vkljuèuje
skrbnost. Èe ni skrbnosti, je ljubezen morda le sanjarjenje, dogovor ali
kupèija. Ljubezen brez skrbnosti je za pošteni um celo nekaj
nepredstavljivega. Ljubezni in skrbnosti se ne da loèiti. Ljubezen daje
ozadje – osnovni ton, skrbnost pa je njen dokaz, njeno vidno izra�anje. Med
njima (med ljubeznijo in skrbnostjo) je vmesna raven, psihološka in
mentalna, kjer se skrbnost ne konkretizira, kjer pa èlovek ljubljenemu �eli
dobro.

Ljubezen med ljudmi se zlahka spremeni v navezanost, posesivnost,
ljubosumje, tekmovalnost itn., kar je vse v nasprotju z ljubeznijo. Med
’’medenimi tedni’’ si partnerja drug drugemu ka�eta svojo najboljšo
podobo. Po tem kratkem obdobju oèarljivosti pa se vrneta vsak k svojim
starim navadam – k najgloblje zasidranim in najbolj nezavednim od vseh
loèevanj. Na obeh straneh je pravzaprav ’’jaz’’, ki ’’ljubi’’ ’’tebe’’, in tista
nezavedna preprièanost, da ’’jaz ljubim tebe bolj in iskreneje, kot ti ljubiš
mene’’. Ker je moja svoboda enakovredna tvoji, se vse konèa z dejstvom, da
je meni te�e skrbeti zate kakor za mojega psa. Zveni grobo… Vendar je vse
to res. Mnogo bolj zahtevno je ljubiti tiste, ki imajo enake potencialnosti,
kot tiste, ki so ni�je na lestvici evolucije.
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Ljubiti je mogoèe s strastjo – kar je brez dvoma nevarno, saj se èlovek
lahko izgubi. Vèasih pa je taka izgubljenost dar bo�je previdnosti, da bi se
prebila neka otrplost v èloveku. In èe ta strast ni omejena le na osebno
zadevo, ampak zaobjema vsa èuteèa bitja, prese�e osebne omejitve. Res,
èlovek v svoji vse vkljuèujoèi strasti do neke mere stopí tudi svoj osebni
ego. Ker je del vseh èuteèih bitij, prejema tudi ljubezen, ki jo daje. Ne
moremo se namreè pretvarjati, da ljubimo èloveštvo, sebe pa – sovra�imo.
Soèutje gotovo ne pomeni izkljuèiti sebe – to bi pomenilo ohranjati
loèenost. V soèutju do vseh èuteèih bitij so paè ona na prvem mestu. Èlovek
je tedaj del vseh èuteèih bitij, in to brez kakršne koli razlike.

Od tu naprej ljubezen v odnosu niè veè ne pomeni �ivljenjskih okov, saj je
zdaj daleè proè od nizke strasti; je prej gibanje, ki harmonizira in prinaša v
�ivljenje blagost in sreèo. Èe �ivimo duhovno �ivljenje, si ne bi smeli
odvzeti teh darov, ki so bo�anske narave. Samo tu lahko èlovek spozna, da
obstaja vrednota, ki ostaja vrednota ne glede na èas: to je ljubezen.

Soèutje in zavest

Na mentalni ravni se soèutje lahko poraja v obliki dobrih �elja. Taka
pozitivna naravnanost ni nujno usmerjena le k neki doloèeni osebi. Pomeni
pripravljenost delati za dobro vseh, in to mirno, brez �alosti, potrtosti ali
kakršne koli vznemirjenosti. Èe pa pride radost, je to neke vrste sreèa, ki je
nastala, ko ni veè ob�alovanja, frustracij ali nostalgije, potem ko je bila
premagana boleèina zlomljenega srca. Taka srèna potrtost je zelo
pomembna, v svojem Diagramu meditacije jo HPB omenja kot zadnjo
zmoto, ki jo je treba premagati na astro-mentalni ravni. Potem je um
uravnote�en, tih in mirno radosten, spokojen. Zdaj vé, da se niè veè ne pusti
nezavedno ujeti v zanke èustev.

V tem stanju je um (prav iznenada) sposoben spoznati, da vse v naravi
deluje vzajemno kot orkester, zato da se dose�e tisto, kar je potrebno, da
vsakdo in vsi spoznamo svojo sreèo. Dirigent je neviden, vendar
popolnoma navzoè skozi svoje vodenje in intonacijo. Obstaja jasno
sporoèilo, da je sreèa osnovni glas skladbe, da je kljuèna beseda celotnega
evolucijskega naèrta in poteka ter tudi namena. V stanju milosti se zdi, kot
da ljubezen vre od vsepovsod in od nikoder. Èlovek je lahko buden, spi ali
pa sanja, razlika v stanju je malo pomembna in ni videti, da bi motila
splošno razpolo�enje uma.
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V tem stanju se zdi, da èas ne obstaja. Èeprav se stvari spreminjajo, ljudje
gibljejo, pogoji menjujejo in okolišèine postajajo drugaène, ostaja um enak.

Nenadoma se porodi spoznanje, da je tisto, kar smo doslej imeli za
�ivljenje, v resnici le delèek celotnega �ivljenja – ki je Zavest, ki
nepretrgoma teèe kot široka reka v veènem gibanju.

Iz te izkušnje um vé, da ne more veè sprejemati nikakršnega deusa ex
machina, nobene slepe vere. Prav tako po tem videnju iz notranjosti ne
more sprejemati nadomestne pokore. Zavest razgrne svoje skrivnosti
vnetemu opazovalcu. In opazovalec gleda sebe, ko od znotraj zre to gibanje
zavesti. [Toda kako zgrabiti roko z isto roko?]

Prenehanje bridkosti je prenehanje èasa

Prej smo dejali, da soèutje pomeni prenehanje bridkosti in trpljenja. V
bridkosti ali �alosti se um (zavest) omeji na ozek prostor. Ozkost nasprotuje
bistvu in naravi prostora – se pravi neskonènosti. Podobno kot skuša voda v
reki najti pot, da se zdru�i z oceanom, tako tudi prostor, zo�en zaradi �alosti,
nenehno išèe pot, da bi se zdru�il z Zavestjo, z Enim. To naravno gibanje je
podobno iskanju sreèe vsakega bitja in vseh bitij, ki se – polzavestna kot so
– zmedejo; ker so neizkušena, ne delajo, kot naj bi; ker so neobèutljiva,
morajo prenašati posledice svojih dejanj – trpijo in se iz trpljenja uèijo. Ko
ljudje poèasi rastejo, se uèijo, kako naj se rešijo �alosti. In ko so zreli,
pustijo �alost za seboj. Ko postanejo obèutljivi (senzitivni), jih vodi
intuicija od znotraj. Uèenje neha biti boleèe; postalo je prijazna in radostna
pot k vnovièni zdru�itvi z naravnim stanjem zavesti, z bistvom uma, ki je
neskonèen in ga nekje drugje imenujejo takšnost (tathata). Kakor je
neskonèen prostor sam, tako je neskonèna tudi zavest – notranji prostor, èe
tako reèem.

Dejala sem ’’èe tako reèem’’, saj obstaja samo en prostor. Dualistièni um
predpostavlja dvojnost in govori o ’’notranjem’’ in ’’zunanjem’’ prostoru.
Toda prostor je neskonèen in zato nedeljiv. Naravno iskanje sreèe ni niè
drugega kot moèna �elja po osvoboditvi uma; pomeni pa tudi Ljubezen.
Neki teozofski tekst navaja besede Gautame Bude:

’’Vsa sredstva tega �ivljenja, da bi si pridobili versko zaslugo, niso vredna
ene šestnajstine Ljubezni, osvoboditve uma.
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Zanetiti ljubezen v èlovekovem umu za en sam trenutek je bolj
hvalevredno dejanje kot razdeliti med reve�e trikrat na dan po sto loncev
hrane.’’

Tako je iskanje sreèe mogoèe videti kot Neskonènost, ki klièe po
Neskonènosti, ki je ujeta v oblikah in materiji. Prostor je brezmejen;
Neskonènost je brezèasna. Soèutje – ki je prenehanje �alosti in je tudi
ljubezen, ki klièe po odrešenju, tako da bi vsa èuteèa bitja dosegla sreèo – je
zatorej prenehanje èasa.

Oba pola neskonènosti - mistiki

V vseh èasih so na svetu bile in še vedno so tudi razvite duše, ki pomagajo
vsem èuteèim bitjem na poti k sreèi, k odrešenju/osvoboditvi. Ni fantazija,
èe menim, da so dobre sile na svetu po zaslugi mistikov varovane in se
širijo. Mistiki se skrbno dr�ijo stroge moralne in telesne discipline, da bi bili
za zgled uèencem in da bi poveèali svojo moè koncentracije. Vodijo molitve
in obredne slovesnosti (ali pa ne) ter s tem prakticirajo teurgijo. [Veèino
svojega èasa meditirajo, veèinoma v samoti, da bi pospešili potek
osvobajanja. Te duše so poli neskonènosti na našem planetu. Delujejo kot
prevodniki za èuteèa polzavestna bitja, da ohranjajo povezavo s svojo pravo
duhovno naravo, rešujoè jih pred napaènimi dejanji. Bolj razvitim bitjem
pomagajo tako, da jim ka�ejo pot. Uèencem na še višji stopnji pa pomagajo
na ta naèin, da jih mentalno spremljajo na njihovi poti k sreèi in osvoboditvi.
Vsa zemlja – še veè, vse vesolje – jim je za to neskonèno hvale�no.

Èudimo in vprašujemo se, kako lahko tako majhno število njih reši vse
èloveštvo. Odgovor je v okultni resnici, da je edinole kakovost pomembna.
Res, kadar v umu vznikne ljubezen – se pravi, kadar koli se um osvobodi,
èetudi le za trenutek –, ima transcendentalno moè. Ta moè omogoèi
sublimacijo materije v duha. Zatorej ima dejanje, ki je storjeno z Ljubeznijo
– s kvaliteto Neskonènega –, moè zdravljenja in osvoboditve, èeprav ga svet
morda oznaèi kot malenkostno. Zelo pomembno je, da to razumemo in
delujemo na bistveni ravni, ne le na obrobju. In opogumlja nas, ko vidimo,
da je bistveno res pomembnejše od površnega; kadar koli pride do tega,
deluje razsodnost (sposobnost razloèevanja).

Zato lahko razumemo, zakaj je bilo toliko poudarka na ljubezen kot
lastnosti, brez katere so vse druge lastnosti premalo. Tako je upravièen tudi
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mistikov rek ’’Ljubi – in delaj, kar te je volja.’’ Èe je v ozadju neskonènost,
se ta volja ne more razlikovati od volje Najvišjega, to pa je – sreèa za
vsakogar in za vse.

Kot je bilo �e omenjeno, se ljubezen na svoji najvišji ravni uresnièi v
skrbnosti. Brigati se ali skrbeti pomeni zagotavljati blaginjo; to je duhovna
izkušnja. Vendar ne skrbi samo èlovek, tudi �ivljenje sámo nenehno skrbi za
vsa bitja ’’kot za svoje otroke’’. Ali z besedami nekega sodobnega mistika:
Ko ljubiš, skrbi �ivljenje zate na presenetljiv naèin. Le kako bi moglo biti
drugaèe? Ko je ozadje uma razsvetljeno z neskonènostjo – to je z
�ivljenjem sámim –, je njegovo naravno gibanje nepretrgano hranjenje in
obilno dajanje. Pa vendar ni ne dajalca in ne prejemnika, kakor tudi ni
trpeèega. Vse se dogaja naravno v enem samem gibanju, kakor teèe voda v
široki reki in nosi vse s seboj v ocean.

Naj ljubezen razsvetli vsa srca!

Naj bodo blagoslovljeni tisti, ki varujejo �ivljenje!

Naj se vsa èuteèa bitja vrnejo k sreèi!

(Prevod: I.P.K.)
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ki je veter ne premakne,

saj ga nikdar ne vznemiri

niti hvala niti graja.
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�IVETI V BLAGINJI

Surendra Narayan

Veèina ljudi si �eli �iveti v izobilju – izobilju, ki ima otipljivo fizièno
obliko. Nekateri lahko poreèejo, da jim za tako materialno izobilje ni mar,
vendar pa globoko v njih ostaja hrepenenje ali pa vsaj obèutek vznesenosti,
ki ga spro�i �e sama misel o tem, da bi nekoè lahko obogateli. S tem, da smo
materialno bogati, ni nièesar narobe. Èe nam je pretekla karma prinesla
bogastvo in uspešnost, ju ne smemo zavreèi ali ju prezreti. Tukaj sta in sta
konec koncev dobro uporabna stvar! Pomagata nam, da lahko pomagamo
drugim. Omogoèata nam podpiranje dobrih stvari, saj mnogi trpijo zaradi
neznanja, revšèine, bolezni, stiske. Dejstvo je, da so bili v preteklosti
nekateri veliki svetniki in uèitelji - veliki kralji, vladarji in princi.

Toda bogastvo, ki ga imamo tukaj v mislih, je druge vrste. Gre za globlje
bogastvo – bogastvo srca. Lao Tze je dejal, da je bogastvo obvladanega
èloveka v notranjem �ivljenju.

To notranje �ivljenje je �ivljenje neskonène zavesti, neomejena vizija
celosti, vizija slu�enja in medsebojne podelitve in zato �ivljenje èistosti in
nenehne sreèe. K bogastvu notranjega �ivljenja se obièajno obrnemo
potem, ko smo �e dolgo �iveli pod urokom malega jaza, ki se ima za
drugaènega od drugih, in ki zato celo na raèun drugih išèe zase minljive
u�itke, bogastvo in moè, dokler ponavljajoèa se boleèina, nezadovoljstvo in
razoèaranje postopoma ne vtisnejo v zavest, da trajne sreèe tukaj ni.

Bogastvo notranjega �ivljenja pride tedaj, ko se dvignemo nad svojo ozko
identiteto z malim jazom. Do tedaj v resnici nismo bogati, nismo svobodni,
nismo moèni. J. Krishnamurti razlaga:

»Èe smo zavestno nekaj, potem nismo svobodni. Kot je skodelica
uporabna le tedaj, ko je prazna, tako je le tedaj, ko smo kot niè, mogoèe
sprejeti bo�jo milost ali resnico ali karkoli hoèete.«

Uroki boleèine lahko še vedno pridejo in prihajali bodo vse dotlej, dokler
karmièni dolgovi ne bodo odplaèani, vendar pa se nas v resnici ne bodo veè
dotaknili ali nas motili. Star kitajski pregovor o tem èudovito pravi:
» Pticam �alosti ne morete prepreèiti, da bi se spreletavale nad vašo glavo,
lahko pa jim prepreèite spletanje gnezda v vaših laseh.«
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Ni�ji jaz je potrebno preseèi, ne pa ga unièiti, kajti um in telesa imajo svojo
uporabnost in mesto v �ivljenju, saj so darilo Narave. Sufijski svetnik, šejk
Abu Ali Siyah iz Meere je nekoè dejal:

» Svojo ni�jo dušo sem videl v obliki, podobni moji.

In nekdo jo je zgrabil za lase in mi jo potisnil v roke.

Privezal sem jo za drevo in �e ko sem jo hotel unièiti, je zaklicala:

» Abu Ali, nikar se ne vznemirjaj.

Pripadam bo�ji armadi; ne moreš me unièiti.«

Do bogastva srca torej ne pridemo z odstranitvijo drugih delov, ampak z
oèišèenjem, kajti ko srce postane èisto, prekrije vse druge dele s svojo
barvo èistosti.

J. Krtishnamurti je nekoè še popolneje dejal: » Ko srce vstopi v um, ima
le-ta èisto drugaèno lastnost; potem je resnièno neomejen, ne le v
sposobnosti razmišljanja, uèinkovitega delovanja, ampak tudi v smislu
�ivljenja v ogromnem prostoru, kjer ste del vsega.«

Èistost srca je v nesebiènosti. Ko nesebièno dajemo, pride k nam veè moèi
in bogastva. V Tagorejevi knjigi Gitanjali je pesem o beraèu in kralju.

Kralj nenadoma veli ustaviti svojo koèijo, iztegne roko proti beraèu in ga
vpraša : »Kaj mi boš dal?«

Beraè pa mu odgovori : » Ah, kakšna kraljevska šala pa je to, da odpiraš
svojo dlan beraèu v beraèenje?!«

Bil je ves zmeden in ni vedel, kaj bi, potem pa je iz svoje malhe poèasi
privlekel najmanjše �itno zrno in ga podal kralju.

Ko je zveèer iz malhe stresel kupèek zrn na tla, je bil nemalo preseneèen,
ko je vmes zagledal drobno zlato zrno.

Milo je jokal in si za�elel, da bi bil imel srce, ki bi dalo kralju vse, kar je
imel!

To bogastvo, ta moè mora priti iz poni�nosti, ko si ne �elimo nièesar zase.

» Blagoslovljeni so ubogi v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.«
Oseba, ki je resnièno uboga v duhu » ne �eli nièesar, ne ve nièesar in nima
nièesar« -nobene �elje, da bi kaj posedovala, nobenega ponosa zaradi
znanja in nobenega obèutka, da ima kaj zunaj ali znotraj sebe.
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Eckart razlaga: » Namera Boga ni, da naj bi èlovek imel v sebi kraj, kjer
On lahko deluje, kajti èe oseba ohranja mesto za Boga v sebi, potem
ohranja razliko.«

Ko postanemo èistejši v srcu, pride do velike senzitivnosti – od obèutenja
lepot Narave do prefinjene harmonije, v kateri naj se vse �ivljenje giblje
naprej. Senzitivnost pa ustvari tudi zavedanje, kako naše misli, besede in
dejanja vplivajo na druge - v dobro ali v slabo. Vsaka slaba misel, vsaka
poni�evalna beseda naredi vtis na osebo, proti kateri je bila usmerjena, prav
tako pa tudi vsaka pozitivna misel pomoèi in opogumljajoèa beseda spro�i
dobro voljo in moè.

Do te stopnje našega �ivljenja so naše misli obièajno neprecizne, niso
dobro oblikovane. Toda ko v srcu postajamo èistejši, tedaj tudi misli
postajajo preciznejše, bogatejše, èistejše in moènejše. Lahko jih uporabimo
za �arenje pozitivnih tokov miru, ljubezni in dobre volje na širša obmoèja in
za pošiljanje misli ljubezni in predanosti ter za okrepitev doloèenih
posameznikov.

Svetniki pravijo, da je tisti, ki je prerasel osebne �elje, osvobojen skrbi,
strahu, zaskrbljenosti in je vedno miren, spokojen in radosten. Tak èlovek
od nikogar nièesar ne �eli, vedno je vsem pripravljen pomagati in �ivi kot
kralj, ki je odgovoren v svojem bogastvu.

Yoga Vasishtha pravi, da je tisti, od katerega se vsenaokrog širijo dobre
lastnosti tak, kot beli labodi, ki so iz èistega jezera odleteli na vse strani, saj
so videli tistega, slišali o tistem, se sreèali s tistim in se spominjajo tistega,
ob katerem vsa bitja èutijo radost. Potem dodaja: » Tistega, iz èigar srca se
širi èistost vse naokoli, šèitijo angeli varuhi in mu pomagajo.«

(Prevod: B.�).
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Tisti, ki se nièesar ne boji, tudi ne bo nikoli sovra�il,

in tisti, ki ne sovra�i, se ne bo nikoli bal.
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DVORANA TIŠINE

Geoffrey Hodson

Koraki po poti svetosti vodijo v dvorano tišine, kjer naredimo prvi
resnièni korak na Pot. To ni zunanja dvorana, niti ni to tišina sveta. Dvorana
je simbolièna, tišina pa pomeni notranje ravnote�je. Vstopimo v stanje
zavesti, v kateri so vse vibracije ni�jega uma utišane in je vsa pozornost
odrezana od zunanjega sveta. Tisti, ki �eli nadaljevati proti kraju luèi in
slišati ustvarjalno Besedo v sebi, ki bo poklicala v obstoj pravcato novo
stvarstvo, tisti je popolnoma zatopljen v notranjost.

Neofit(uèenec) mora biti neprestano na pre�i proti vdoru sebiènih, �elja
polnih misli in èustev. Le-ta pre�emajo celotno naravo, ma�ejo srce in so
zato prekletstvo. Skušnjava v pušèavi je sebiènost in skušnjavec je
preostanek egoizma, ki ga duši še ni uspelo zatreti.

Samo v tišini se lahko Monada spusti navzdol. Zato se mora neofit uèiti
biti miren. Le v tišini lahko Logos duše izreèe ustvarjalno besedo. Pred zoro
kreacije mora neofit v umu in srcu zavestno ustvariti tišino. Potem se
notranji Logos lahko kreativno manifestira kot okultni zvok, ki iz nereda
ustvari red, iz brezobliènosti obliko in povzroèi, da se rodi nov èlovek.

Sredi tišine lahko aspirant sliši Glas, ki mu govori:

» Izprazni svoj um vseh predsodkov in pusti, da luè zasije v njem. Izprazni
srce vseh �elja in pusti, da èista ljubezen sije iz njega. Izprazni dušo vseh
osebnih ambicij in pusti, da te ogenj aspiracije dviguje. Izprazni svoje
celotno bitje sebe in sebiènosti, da bo lahko nesebiènost postala tvoja
najbolj notranja kvaliteta.

Potem lahko pride do razsvetljenja, potem lahko naredimo napredek,
potem lahko z višjim Jazom dose�emo gospostvo nad ni�jim.

» Zato vadite samopraznjenje. Oropajte samega sebe. Postanite nobena
stvar, da bo lahko nova stvar vstala iz vaše notranje globine. Niti
najrahlejša sled �elje ni�jega jaza ne sme omade�evati bele èistosti tvoje
duše. Noben tresljaj iz sveta spodaj, polnega �elja, ne sme zmotiti tišine
tvojega uma. Ves jaz mora biti tiho v prièakovanju, tako kot prièakujemo
prvo svitanje zore, prve korake prihajajoèega prijatelja.«

Tako obleèena v èistost, tako ukoreninjena v tišini, tako vsa v
prièakovanju, dobi èlovekova duša svojo notranjo luè, sliši svoj najbolj
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notranji glas in se iz luèi in zvoka znova rodi. Potem se zaène novo �ivljenje,
vse bolj razsvetljeno z notranjo luèjo in vodeno z notranjim glasom.

Dušino strmenje je sedaj vedno bolj usmerjeno k najbolj notranjemu, k
Najsvetejšemu od Najsvetejšega, kjer je zatoèišèe in svetišèe duše,
prebivališèe pravega oèeta v nebesih, kjer naj bi se rodil nov sin iz te
oèetove luèi in glasu.

Dušino zgodnje duhovno otroštvo varuje in vodi Mojster. V duhovni
puberteti zaèneta monadièna luè in moè razsvetljevati in usmerjati dušo od
znotraj, ki sedaj neprestano budno pazi in posluša.

V adolescenci dose�e moè in stabilnost.

V duhovni odraslosti �ivi �ivljenje polnoletnega. Kot Mojster se pojavi
pred svetom in sedaj je on na vrsti, da poišèe nove kandidate.

Zrelost prinese dodatne moèi in slu�bo hierofanta. Duši ni potrebno veè
stremeti po notranji luèi, kajti sedaj je ona sama ta luè. Ona sama je glas, ki
jo je doslej z one strani razsvetljeval in vodil. Sama je luè, ki sedaj siplje to
svetlobo v sijoèih �arkih v duše drugih ljudi, jih razsvetljuje in prebuja.
Sama je glas, ki sedaj pouèuje in vodi svoje soljudi.

Konèno tisti, ki je bil �e davno novorojen, umre za svet in planet, ki je bil
njegov èloveški dom, in se dvigne v stanje nad svetove, kjer lahko obstaja le
èista luè in popolna harmonija. V tem pogledu izgine z vidika smrtnosti,
potopljen v univerzalno dušo, iz katere je svetila luè in zvenel glas, iz
katerega so bile ustvarjene vse stvari. Od tedaj mu vlada veèna tišina.
Ukoreninjen je v tišini, in nièesar, kar je zunaj njega, ga ne more premakniti.
Je kot steber v templju univerzuma. Našel in prehodil je pot popolnosti.

(Prevod B.�.)
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BO�JI NAÈRT

Surendra Narayan

V mladosti so mi zatrjevali, da je Bog v nebesih in da je na svetu vse prav.
Po desetletjih, ko sem kakorkoli opazoval, kaj se okoli mene dogaja, se mi
je zazdela ta trditev vprašljiva. Na svetu danes ni vse prav ali se vsaj tako
zdi. Tu so bolezni, ki jih, kljub vsem pomembnim raziskavam, sodobna
medicina ne more nadzorovati, kaj šele ozdraviti, onesna�enje se prodorno
in napadalno širi tako v okolju kakor v èloveških glavah. Vedno znova
izbruhnejo lokalne vojne, razdiralno oro�je je bolj smrtonosno in bolj
unièevalno, terorizem je s svojim krutim ubijanjem nedol�nih ljudi dosegel
mednarodne razse�nosti in verski fundamentalizem je dvignil svojo zlobno
glavo. Vedno veè je sebiènosti, ki pelje v trpljenje zapostavljenih ter v
neusmiljeno konkurenco med nacionalnimi in internacionalnimi podjetji,
kakor tudi v trgovini.

Vèasih se èlovek sprašuje, ali vse to ne pomeni, da se svet pomika proti
temi in konènemu unièenju vsega, kar bi moralo predstavljati osnovne
èloveške vrednote - dobrobit in lepote sveta. Èlovek se zaène spraševati: Ali
je bil univerzum zato ustvarjen? Ali obstaja kakšen smisel za tem, kar
imenujemo bo�ja stvaritev?

Ob tem vprašanju in dvomu se spomnimo na ugotovitev, ki smo jo našli v
knji�ici Ob nogah Uèitelja – namreè, da ima Bog naèrt in ta naèrt je
evolucija. Ta naèrt je tako lep, tako velièasten, da èlovek, ko ga je enkrat
opazil, ne more drugaèe, kot da dela zanj, se zlije z njim. Razmišljanje o tem
pozitivnem stališèu nam vlije nekaj tola�be, okrepi upanje, da naprej resno
razmišljamo, kaj je na tem. Ali za tem ustvarjanjem zares obstaja nek
smoter, naèrt, in kakšen prostor in vlogo imamo pri tem mi?

Teozof je optimist in zato raziskuje naprej. Pri tem se mu posreèi, da
odkrije mnogo spodbudnih ugotovitev, mnogo napotkov glede evolucije,
napredovanja stvarstva in posameznih èloveških bitij, ki so neloèljivi del
tega stvarstva, in ki ga s svojimi navadami in ravnanjem prizadenejo. V
spisih gospe Blavatsky, pa tudi v drugih spisih, najdemo, da obstaja v
bo�jem naèrtu ekstenzivno delovanje v smeri èloveškega napredovanja in
popolnosti. Ugotavljajo tudi, da se v rednem naèrtu napredek ne giblje
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vertikalno, ampak poteka v spiralah poèasi navzgor. Prikazan je kot
»velikanski kro�ni razvoj.« V Tajnem nauku HPB je reèeno, da izkazuje
celoten red Narave progresivno pot k višjemu �ivljenju; s tem namenom
delujejo navidezno slepe sile. Potem še dodaja, da je, kar zadeva èloveška
bitja, namen evolucije duhovna evolucija ali odstiranje nesmrtnega
notranjega bitja. Ob pogledu na kazalo knjige: Pisma Mahatem Sinettu
bomo našli navedenih okoli osemnajst referenc o evoluciji. V pismu
številka 9 je na nekem mestu zapisano:

Planetarni duh, ki ga �ene nezadr�ni ciklièni impulz, se mora spustiti,
preden se lahko ponovno dvigne. Na ta naèin mora preiti vso lestev
evolucije, ne da bi pri tem spustil kako preèko, ampak se mora ustaviti na
vsaki preèki kakor na postaji.

To, k bo�anskemu in lepoti usmerjeno gibanje, opisujejo duhovna izroèila
na razliène naèine. Naj omenimo samo dve:

Muslimanski sufijski mistik Jalaluddin Rumi je, potem ko je oèrtal
evolucijo od minerala do èloveka, opisal stanje, kjer »bom nekdo, ki ga
noben razum ne more dojeti« in ga je opisoval kot stanje ne-bivanja, kjer
èlovek preneha biti loèena entiteta in se pogrezne v zavest Enega in zato vidi
vse �ivljenje kot celoto.

Razodetja sv. Janeza pravijo:

Videl sem novo nebo in novo zemljo: kajti prvo nebo in prva zemlja sta
preminila… In zaslišal sem mogoèen glas z neba, ki je rekel: glej, svetišèe
Boga je pri ljudeh in on bo prebival v njem, in oni bodo njegovo ljudstvo in
sam Bog bo z njimi.

Kajti tudi sodobna znanost je sedaj odkrila, da vesolje ni samo nakljuèni
splet atomov, ampak je videti pre�eto z višjo inteligenco, ki ga vodi in
upravlja. Èudi se zapletenim homeostatskim procesom, ki kompleksno
uravnavajo in nadzirajo kemièno ravnote�je oceanov, zemlje in ozraèja in
konèno, ki tudi uglašujejo delovanje �ivljenja v vseh njegovih
manifestacijah in urejajo gibanje neštevilnih sfer v prostranem kozmosu.
Einstein je v svoji dobro znani izjavi izrazil, da so njegova religiozna èustva
navdušena oèaranost ob harmoniji naravnih zakonov, ki odkrivajo tako
vrhunsko inteligenco, da je v primerjavi z njo vse èloveško sistematièno
mišljenje in delovanje skrajno nepomemben odsev. Zdi se, da govori v
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podobnem smislu tudi biolog Georg Wald, ki pravi, da ta najvišja
inteligenca ali »prodoren um« ne deluje brez obèutljivega smisla. Kljub
nekemu navideznemu zastoju v tem gibanju resnici, dobroti in lepoti
nasproti, se bo to nadaljevalo neovirano, razberemo iz odlomkov v Pismih
Mahatem A.P.Sinettu. V pismu št.48 Mahatma govori o »tenki plasti,
trakovih somraka nad vzhodnim nebom, ob jutranjem svitanju po temni
noèi – zarji bolj 'duhovno intelektualnega' ciklusa«. V pismu št.23 zatrjuje:
» Ni nam treba skrbeti za obnovitev naše prastare umetnosti ali visoke
civilizacije. Te se bodo zagotovo vrnile, ob svojem èasu in v višji obliki…
Ne bojte se…Varuhi svete luèi niso prekoraèili toliko obdobij zato, da bi se
zdaj razbili ob èereh sodobnega skepticizma. Naši krmarji so preveè
izkušeni mornarji, da bi (nam) dopustili, da bi se bali podobne katastrofe.«

Mistièni pesnik Gerald Hopkins je z gotovostjo ujel blagodejno Prisotnost
v eni svojih pesmi »Bo�je velièanstvo«, navedeni v èlanku Elsie Hamilton,
junija 1995 v Theosophistu:

Globoko v stvareh

�ivi najdra�ja sve�ina;

… … ...

Kajti nad obokom sveta

Plava Sveti Duh s toplim nedrom

In ah! Razpetimi krili.

V skoraj vseh virih, ki se nanašajo na bo�anski naèrt za èloveško
napredovanje in popolnost, je stalno poudarjena potreba, da mi, èloveška
bitja, zavestno sodelujemo z naèrtom, tako da se povzpnemo nad loèeni
mali jaz z njegovimi vase osredotoèenimi �eljami in krenemo v �ivljenje
širše ljubezni, slu�enja in dobrobiti èloveštva.

Tako je evolucija povezana z našim zavestnim iskanjem dobrobiti
èloveštva – prav vsega �ivljenja. V Bhagavadgiti se zdi jogijska pot
navzgor kot delo za dobrobit vsega sveta. Kristus nam je naroèil, naj
ljubimo svojega bli�njega kakor samega sebe. Buddha je poudaril soèutje –
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ljubiti vse �ivo, kot mati ljubi svojega edinega otroka. Budistièni nauki
gredo še naprej, od pravega budista se prièakuje, da raste v nesebiènosti in
ljubezni do drugih, tako da se odpove nirvani in ljudem pomaga, dokler ne
bodo vsi sposobni doseèi bla�enosti.

Zato naj se nihèe ne pusti speljati, da bi verjel, da evolucija sama po sebi
napreduje in se zato èloveku ni treba razburjati sprièo sedanjih bolezni
dru�be, ampak da naj ostane neprizadet in naj se ne trudi popravljati
izkrivljenja, ki so zdaj v �ivljenju na svetu izbila na površje. Gospa
Blavatsky nas svari, da je vsakemu od nas nalo�eno breme »sodelovanja z
naravo«. Zato bodo leni ostali zadaj, medtem ko bodo najslabši
posamezniki – napake narave- brez sledu izginili iz èloveške dru�ine.

Èloveštvo je bilo obdarjeno s svobodo misli in delovanja, ne pa s svobodo,
da potepta ali prekri�a najvišjo voljo, ki vodi k dobremu. Mitologija in
zgodovina nas uèita, da zlo nikoli dokonèno ne zmaga, in zato je èloveška
pregreha v vsakem èasu, tako kot jo opazujemo v svetu danes, podobna le
be�eèim oblakom na prostranem nebu. Ali pa je podobna kipeèim in
peneèim se vrtincem na široki reki, ki nezadr�no nadaljuje svoj tok proti
cilju – da postane eno z velikim oceanom bla�enosti, iz katerega je izšla kot
oblaki pare.
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Tole je moja preprosta religija. Nobeni templji niso potrebni,
nobena zapletena filozofija. Naš tempelj so naši lastni
mo�gani in naše lastno srce, filozofija pa je prijaznost.

Dalailama



BIVATI V SRCU

Marija Parisen

Srce ima osrednje mesto v Teozofiji, kjer se pogostokrat omenja njegov
duhovni pomen. Ker je bistvo in središèe našega bitja, teèe modrost srca
skozi telo, dušo in duha. Srce je hkrati fizièni organ zaznavanja in akcije,
dinamièno polje empatiènih odnosov, �arko intuitivno podroèje in sede�
najnotranjejšega Jaza. Luè na Pot (II, 9-11) svetuje: »Vneto raziskuj
�ivljenje, ki te obdaja. Uèi se èitanja ljudskih src. Najbolj vneto pa raziskuj
svoje lastno srce.« Sodobno znanstveno raziskovanje zaèenja potrjevati
teozofsko gledanje in pomaga sprejemljivi javnosti razlo�iti vlogo srca v
zavesti.

HPB pravi, da je od vseh telesnih organov edinole srce organ duhovne
zavesti. Duhovni Jaz, Atma-Buddhi-Manas, le�i v sedmih oblikah srène
inteligence, sedmih ‘mo�ganih’ v srcu; ti ustrezajo sedmim Hierarhijam.
HPB pravi: »Vzhodna mistièna šola pozna vsak najmanjši del srca in ima za
vsak delèek tudi posebno ime. Imenuje jih z imeni Bogov …« (Zbrana dela,
XII, 694.6). Bo�anska inteligenca in ljubezen tako popolnoma pre�ameta
trojno èloveško srce, da ne gre drugaèe, kot da ga obudita. Tu je zapisana
celotna èloveška narava: zgodovina evolucije, vzorci, ki so še latentni
(speèi) in usmerjajoèi vpliv višjih bitij.

HPB je jasno opisala vlogo srca v duhovni praksi (ZD XII, 695-6). Pravi,
da so srce in mo�gani energijsko povezani po principu polarnosti. Pri
povpreènem èloveku je delovanje srca negativno glede na mo�gane, ki so
središèe kama-manasa. Ker elektrièni tok teèe od pozitivnega k
negativnemu, teèejo vtisi iz mo�ganov v srce. Zato �ivimo predvsem z
mišljenjem, ki je obarvano z �eljo, intuicija in duhovna volja pa sta
veèinoma še latentni (speèi). Mojster Modrosti pravi: »… svet je poln
posledic razumskega delovanja in duhovnega upadanja« (Pisma Mojstrov,
179-60). HPB pa omenja, da bo duhovna zavest lahko prevladala, ko bomo
preobrnili sedanjo polarnost, ko bo naše srce èisto in trdno.

Nenehno bi si morali prizadevati, da osredotoèimo Zavest v Srcu in
prisluhnemo Duhovni Zavesti, kajti èeprav je uspeh še daleè, moramo
zaèeti in odpreti pot.
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Sodobne medicinske raziskave potrjujejo, kar mistiki in okultisti �e dolgo
vedo: inteligenca srca je subtilna, toda moèna. Elektromagnetno polje (EM)
fiziènega srca je 5000-krat moènejše od EM polja mo�ganov. EM polje srca
je mogoèe zaznati tri metre od telesa in se neomejeno širi v vesolje. Ker je
fizièno srce direktno povezano z intelektualnimi centri v mo�ganih, nam
njegove zaznave pomagajo odkriti pomen v obèutjih, shranjevati èustvene
spomine, reševati probleme, sklepati in se uèiti (Buhner, 40-41). Vplivno
polje srca, brezmejno v mo�nosti, lahko vpliva na druge v bli�ini.
Znanstveniki zdaj ponavljajo modrost iz davnine: za zdravje in
ozdravljenje osredotoèi zavest v srcu. S preèišèenimi èustvi – s prijaznostjo,
soèutjem, aspiracijo – okrepi inteligenco srca.

Èloveški razvoj zahteva prebujenje in modro delovanje v mnogih
svetovih. Moèno nas privlaèi materialni svet, v katerem prevladujeta
dozdevna loèenost in individualnost. Prav tako nas k sebi klièe obmoèje
vesoljne zavesti, kjer je enotnost primarna. Med obema resniènostma pa so
prostrani srednji svetovi, kjer se lahko postopoma odstira duhovna
percepcija. Uèenec okultizma mora najti emocionalno in mentalno
ravnote�je, ker se v teh svetovih sreèuje z daljnose�nimi silami. Ko se srce
odpre trpljenju in veselju, temi in svetlobi, dobremu in zlu, radosti in grozi,
mora biti neomajno v dobri volji, v ljubezni. Naše èustveno in naše
mentalno polje se morata iz nemirnega hrupa spremeniti v ritmièno stanje in
postati – kakor viharni valovi, ki se umirijo – urejeni in odsevni.

Obèutki prijaznosti, soèutja in hvale�nosti ustvarjajo miren, valujoè ritem
srca, ki ga raziskovalci imenujejo ‘koherenten’ (povezan, skladen), jeza,
strah in frustracija pa povzroèajo ‘opotekajoèo in nestalno’ –
‘nekoherentno’sliko (Kamp, 25). Med koherenco se EM polje srca poglobi
in okrepi. Velike skupine celic v mo�ganih zaènejo vibrirati v ritmu srca in
mo�ganski valovi teèejo povrhu srènih. Kakor se premakneta funkciji srca
in mo�ganov, se premakneta tudi naša percepcija in akcija (Buhner, 41). V
luèi teh odkritij se spreminja medicinska praksa, poèasi se obraèa k
harmoniènemu �ivljenju. Ko se osredišèimo v ljubezni, se ni�je èustveno
polje lahko ustali tako kot nihalo. Meditacija, ki poglablja ljubezen in
soèutje, je na poti najpomembnejša, saj je zanesljiva podlaga za spokojnost,
samospoznanje, bratstvo in slu�enje.
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Med metafiziènimi in religijskimi simboli zavesti srca so nam znani: dva
prepletena trikotnika, kri�, razcvetela vrtnica ali lotos. Vsi izra�ajo
harmonijo in celovitost sredi velike dejavnosti. V vzhodnem okultizmu je
srèna èakra èetrta od sedmih glavnih središè, ki povezujejo fizièno telo s
subtilnejšimi polji. V sanskrtu se srèna èakra imenuje anahata, kar pomeni
‘neudarjen’. Zvok srca, njegov sveti zvok ali glas, ne nastaja ob udarcu dveh
predmetov – enega ob drugega. Res, pesem srca potrjuje veèno harmonijo,
modrost ljubezni.

Znanstveniki potrjujejo tudi neko drugo naèelo okultizma: da srce deluje
vzajemno z drugimi polji, da vstopi v neko vrsto dialoga. Kadar dve srèni
polji vibrirata v soglasju, si izmenjata informacijo; eno lahko vodi ali pa
ujame nagnjenje drugega. To je odnos, ki se imenuje ‘naveza’. Med veè
meseci v maternici je otrokovo srce navezano na informacije in namen
materinega srca, med katerimi je tudi materino èustvo do otroka; ta
izmenjava se nadaljuje tudi po rojstvu. Stephen Harrod Buhner piše
(40-42):

»Vsi �ivimo globoko v poljih informacij, polnih pomenov. Ta polja
pritekajo v nas vse od trenutka rojstva. Ne do�ivljamo jih kot niz besed na
listu v knjigi, temveè kot èustva, dotik �ivljenja. Ta izmenjava, izhajajoèa iz
naših src, nam spreminja �ivljenje, doloèa njegovo kvaliteto in nas
spominja, da nismo nikoli sami. Znova nas pove�e z osnovo bivanja, iz
katere izhajamo, in goji v nas naravno empatijo do sveta okoli nas …;
narejeni smo tako, da edinstvena narava sleherne stvari vstopi v nas skozi
srce, to pa shrani spomine nanjo in zaène z njo dialog.«

Modrost srca je estetièna. V grški filozofiji se obèutenje in zaznavanje
imenujeta aesthesis – sprejemanje �ivljenja vase, vdihavanje �ivljenja. Glas
Tišine uporabi podobno prispodobo. Na pragu Poti mora uèenec »… �iveti
v veènosti. Za ta namen moraš �iveti in dihati v vsem, tako kakor vse, kar
zaznavaš, diha v tebi, in èutiti, da prebivaš v vseh stvareh in da vse stvari
prebivajo v tebi« (verz 217). In srce mora »vztrepetati v odzivu na vsak
vzdihljaj in misel vsega, kar �ivi in diha« (verz 225).

Srce vé in se odziva z estetiènim sodelovanjem, z inspiracijo. Èudovit
sonèni zahod, èisti otroški smehljaj, ku�a, ki se igrivo zaganja v nas:
preproste stvari nam lahko naredijo veliko veselja. Oèišèeno in prebujeno
se zlije srce z lepim in dobrim v vsem, kar vidi. Srce je umirjeno v
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spoštljivosti pred glasniki duhovne moèi, v kakršni koli obliki so. Tako
naravno se odziva na krik boleèine, kakor se lotos vzpenja k soncu. Srce je
hranitelj, pa tudi sámo se èisti in prenavlja, ko radodarno daje. Uèenec mora
biti �eljan dialoga – ne z besedami, temveè z vsem bitjem.

HPB govori o prostoru tišine v srcu, kjer v urah meditacije lahko najdemo
zatoèišèe, mnogo miru. (ZD VIII, 127-9). Potópi svojo zavest globoko v
srce, svetuje, pa boš dosegel ta prostor. Celo sredi hrupa, zmede, dvoma in
utrujenosti to tiho svetišèe obstaja. Toda HPB nas opozarja, da niti med
poèitkom ne smemo pozabiti boja. Dokler tišina ni povsod, znotraj in zunaj,
dokler ne pridemo do mesta popolne nesebiènosti, se potovanje nadaljuje.
Ko išèemo pot, naj slu�imo tistemu Velikemu Srcu, Najvišji Duši, Srcu
Vsega, katerega ljubezen-modrost blagoslavlja vsak korak in katerega
veèni mir dobrodošlo pozdravi vsakega romarja, ko se vrne domov. ¤

(Prevod: I.P.K.)
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Bodi prijazen, vsakdo, ki ga sreèaš, bije te�ek boj.

Watson



RAZMIŠLJANJA OB 17.NOVEMBRU, ROJSTNEM

DNEVU TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

Dušan �agar:

Danes mineva 132 let od ustanovitve Teozofskega društva, katerega vidna
soustanovitelja sta bila Helena Petrovna Blavatsky in njegov prvi
predsednik Henry Steel Olcott, ki je imel prav na današnji dan svoj nastopni
nagovor v New Yorku. Orala sta ledino in to je vedno mukotrpno delo, zato
mislim, da lahko vsak od nas èuti hvale�nost in spoštovanje do njunega dela
in nesebiènega �rtvovanja.

Vsi vemo, da je Društvo ustanovljeno zato, da bi bilo prinašalec luèi svetu,
ki je v temi. Èe je to veljalo za tisti èas, ko je èloveštvo iskalo kvazi
duhovnost v spiritizmu, pa velja še toliko bolj danes, ko je svet, vsaj tako je
videti na vsakem koraku, še bolj zabredel v materializem. Zato je svet
nesreèen. Revšèina, nasilje vseh vrst, narašèajoèa sebiènost, terorizem
povezan s fanatizmom, izkorišèanje èloveka , �ivali, narave, zdi se, kot da
se potapljamo…Med drugim so bili objavljeni podatki, da so nosorogi
ogro�ena �ivalska vrsta, od 65000 jih �ivi samo še 2500, ker jih èlovek
pobija zaradi rogov, ki jih uporablja kitajska medicina…In to je seveda le en
podatek izmed mnogih �alostnih. Narava pa je �iva sila in ker obstaja zakon
ravnote�ja, bo slej ko prej to tudi pokazala oz. nam �e ka�e…Naravne
nesreèe se kar vrstijo, skoraj ni dneva, da ne slišimo novic o taki ali drugaèni
vremenski ali drugi naravni katastrofi.

Preprièan sem, da vsi vidimo, da je prav skrajni èas, da se èlovek prebudi,
vsaj tisti, ki so nekoliko odprti za svet okoli sebe.

Kar danes pesti sodobnega èloveka, je naglica in neverjetno hlastanje po
imeti veè oz. biti konkurenènejši. Bije se tekma – »kdo bo koga prej«, da
pride do veèjega kapitala.

Po drugi strani pa se svet vse bolj zbli�uje zaradi hitrih informacij.
Evropska zveza naj bi bile dr�ave, povezane v bratskem duhu med seboj, na
podlagi so�itja in ne na podlagi globalnega izkorišèanja in iznièenja
avtentiènih lastnosti posameznega naroda. Èlovekove pravice bi morale
igrati vodilno vlogo. In te naj bi imele glavno besedo povsod po svetu.
Èeprav se Teozofsko društvo ne ukvarja s politiko, pa to ne pomeni, da
moramo biti slepi za smernice, ki nam nakazujejo pravi razvoj, razvoj v
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smislu povezave na naèelu enakopravnosti brez razlik. Reèeno je, da se
Mojster za vse zanima.

Kaj naj bi mi kot èlani TD danes storili?

Reèeno je �e bilo, da bi se svet hitro spremenil, èe bi veèina teozofov bila
res pravh in ne le po imenu, kajti reèeno je tudi, da ni veèje sile od modrosti.

H.P.B. pravi v Praktiènem okultizmu:

Tisti, ki ima vsaj povpreène razumske sposobnosti in se nagiba k
metafiziki; tisti, ki �ivi èisto, nesebièno �ivljenje, ki najde veè veselja v
tem, da pomaga, kakor pa v tem, da sam sprejema pomoè; tisti, ki je
vedno pripravljen, da �rtvuje svoje ugodje v prid drugih; tisti, ki ljubi
resnico, dobroto in modrost zaradi njih samih in ne zaradi koristi, ki
mu jo lahko prinesejo, tisti je teozof.

Mislim, da je pravkar povedano potrebno globoko premisliti,
premeditirati, se veèkrat spomniti, saj se sicer prepovršno zadovoljimo le z
lepimi besedami, ki ne po�enejo globljih korenin, zato nam dostikrat
�ivljenje teèe po starih, uhojenih tirnicah, ker se je za vsak preobrat treba
potruditi.

Prilo�nosti biti v pomoè danes resnièno ne manjka. Radha Burnier pravi,
da je zelo pomembno, da se v èasu pritiska in naglice umirimo, da globlje
premišljujemo in �ivimo meditativno �ivljenje. To bi pomagalo nam in
vsem okoli nas. Modrost, ki naj bi jo preuèevali na sestankih naših krogov,
moramo asimilirati in jo seveda �iveti, kajti šele potem, kot je reèeno v Luèi
na Pot, bomo nauke tudi resnièno razumeli.

Prvi cilj našega Društva je osnovati jedro univerzalnega bratstva. Tako
jedro naj bi potem �arèilo v svet kot najbolj dobrodejna sila, ki bi pomagala
vsem na njihovi evolucijski poti.

Naj bo naš cilj, da se tako jedro resnièno tudi ustvari, da resnièno za�ivi in
ne le v besedah, da �arèi �ivo silo na vse okoli sebe in na ta naèin nudi svetu
neprecenljivo pomoè. To sta imela v mislih naša vidna in nevidna
ustanovitelja in mislim, da je naša dol�nost, da se tega zavemo in poglobimo
obèutek bratskega duha med vsemi nami.
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Cveta Stariè:

Na ta dan sta leta 1875 gospod H.S.Olcott in gospa H.P.Blavatsky v New
Yorku ustanovila Teozofsko društvo. Bila sta zagreta za Resnico, in sta se z
vso moèjo nesebièno trudila, da bi odpravila nevednost, vra�evernost in
materializem, ki so se takrat bohotili v filozofskih, religijskih in
znanstvenih krogih. Zaradi njune popolne nesebiènosti in prizadevanj, da bi
prinesla luè Resnice v svet ne glede na �rtve in trpljenje, ki bi jih pri tem
utrpela, so njiju in njuno Društvo Mojstri Modrosti-Mahatme (Velika bitja)
iz Transhimalaje sprejeli za svoja pomoènika. Društvo je s tem dobilo
moène pokrovitelje in uèitelje. Zaupana so mu bila izroèila Prastare
Modrosti, skrbno hranjena v skritih knji�nicah tibetanskih samostanov. To
znanje se je dotlej ustno prenašalo od Uèitelja k uèencu, ki je moral biti iz
kaste brahmanov. Kmalu je Društvo, na pobudo Mojstrov, svoj sede�
preselilo v Indijo, kjer je še danes, in ima federativno urejeno èlanstvo po
vsem svetu.

Mahatme so pouèevali, usmerjali in skrbno bdeli nad Društvom ter jamèili
za njegovo pravilno delovanje (znan je stavek v ½Pismih Mahatem½, ki to
potrjuje). Na ta naèin je Društvo postalo, s svojimi ustanovitelji na èelu,
moèna sila, skozi katero se je prelivalo znanje Prastare Modrosti, zbrane v
spisih Vedante, Sankye, v Vedah, Yoga sutrah, Pismih Mahatem itn.

Sèasoma se je zanimanje v svetu za Prastaro Modrost in stare indijske
spise moèno razširilo, pa ne le v teozofskih krogih. Zahodni bralci imajo
zdaj direktno povezavo z indijsko tradicijo: reinkarnacija, joga,
bioenergija, ustroj èloveka, razliène ravni bivanja itd, so stalnica
èlovekovih razmišljanj o �ivljenju v vsej njegovi mnogoplastnosti.

V tem presenetljivem labirintu duhovnih uèenj in uèiteljev, katerih vsak
obljublja sreèo in odrešitev po èim krajši poti, ni èudno, da vse skupaj
prerašèa v zmedo, in da se je kljuè izgubil. Med mnogimi uèenji, ki so se
skozi teozofsko gibanje pojavila v svetu in jih razne skupine in posamezniki
prenašajo v razliènih, tudi izkrivljenih oblikah, pa ostaja neokrnjena ena
bistvena Resnica, ki je vodilo »treh ciljev« Teozofskega društva in to je
doktrina ENOSTI �IVLJENJA.

Ta doktrina je namreè osnova vsake duhovne poti, kljuè do vsakega
�ivljenjskega problema, upravièenost in cilj vsakega iskanja Resnice. Brez
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nje so vsa druga uèenja bolj igraèkanje razuma, nepomembni in
neprilegajoèi se elementi vzorca, ki se izgublja v ponavljajoèih se témah. Ta
doktrina osvetljuje vsako dejstvo in odkrije njegovo pomembnost, tako da
spremeni kaos izoliranega znanja v èudovit vzorec. Kamorkoli se èlovek v
svojih raziskavah in iskanju kljuèa o smislu �ivljenja obrne, vedno naleti na
princip Enosti, ki splava na površje s tako vztrajnostjo, ki je �e sama
zadostni kazalec njene esencialne narave. Enost �ivljenja pre�ema spise
velikih religij, je osrednja téma misticizma, znanstvene študije pa njeno
navzoènost vedno bolj odkrivajo. Reèeno je, da je na zaèetku bila Enost.
Aksiom Absolutnega je: »Eden brez drugega«. Enost lahko zasledimo kot
kohezijsko silo v neskonèni mnogoterosti manifestiranih oblik, nam pa je
videti kot cilj, ki bo razrešil vse razlike.

Kako se zavedati Enosti?

Uèenja v »Tajnem nauku« lahko takole povzamemo:

Ezoterièna filozofija nas uèi, da vse �ivi in se zaveda, toda ne zaveda se
célostnega �ivljenja. Podobno se dogaja tudi s èloveškim in �ivalskim
bitjem. Èlovek gleda �ivljenje kot na obliko bivanja, ki se izra�a v tako
imenovani materiji. Sv. Pavel, ki ga je gospa Blavatsky zelo cenila, je delil
èloveka v duha, dušo in materijo. Reèeno je: »Materija je vehikel za
razodevanje duše na fizièni ravni, duša pa je vehikel za razodevanje duha na
višji ravni. Ti trije so trojstvo, ki ga zdru�uje �ivljenje, katero pre�ema
vse«.

Ko študent preuèuje Teozofijo, ravnodušno sprejme izroèilo Enosti, ki ga
v srcu ne preprièa, in neprestano ponavlja deklaracijo Prastare Modrosti v
frazi: ‘Duh je Eno, jaz sem ta duh’. Toda za koliko izmed nas ni to pokorno
verovanje v Enost �ivljenja samo mehanièno razumsko zatrjevanje, táko, ki
se razlikuje od višje modrosti Mahatem, od katerih so ga sprejeli? Ali je v
naši zavestni izkušnji Enost �ivljenja kaj bolj realna, kot npr. dejstvo, da se
zemlja vrti okoli sonca, ali da so trdni delci, na podlagi znanstvenih odkritij
kvantne fizike, samo nesnovna energija?

Razen v redkih trenutkih globoke predanosti ali ljubezni, med katero
obèasno izgubimo osebno identiteto in lahko do�ivimo enost z Bogom,
drugim èloveškim bitjem ali z naravo, gre veèina izmed nas skozi �ivljenje,
ne da bi se zavedala Enosti. Èe bi bilo drugaèe, bi se moèno zavedali globine
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prvega cilja T.D.: ‘Osnovati jedro univerzalnega bratstva’, kajti doktrina
bratstva je vsebovana v doktrini Enosti �ivljenja, in zavedanje Enosti bi bilo
resnièno in ne samo teoretièno. Moteèa resnica je, da govorjenje o bratstvu
res ka�e na pomanjkanje pravega zavedanja bratstva. Krishnamurti pravi:
»Ti ne govoriš o bratstvu s svojim bratom, sestro ali z �eno. Tu obstaja
naravna naklonjenost«. Zato, kot pravi Krishnamurti, Enost ne more biti
drugega kot izraz osebne izkušnje. Poslušanje osebnih izkušenj drugih je,
za tistega ki jih sam ni do�ivel, samo sugestivno. Toda tudi to pride prav
uèencem in iskalcem kot smerokaz od neosebne pripravljenosti k
intimnemu do�ivljanju Enosti.

Aryasanga takole pravi:

»Kar ni ne duh ne materija, ne luè in ne tema, temveè bistvo, korenina
vsega tega, to si ti.

Korenina meèe pri vsakem svitanju svojo senco na samo sebe in to senco
imenuješ ti luè in �ivljenje, o uboga mrtva oblika!

�ivljenjska svetloba lije navzdol skozi lestvico sedmih svetov in vsaka
ni�ja stopnja je gostejša in temnejša. Ti si ta, ki hodiš po tej sedem krat
sedmerni lestvi, o majhen èlovek! Ti si to, le da tega še ne veš.«

Obstaja skica, kjer je Brahma narisan kot sonce. Njegova svetloba se na
atmièni, budièni ravni odbija navzdol kot od zrcala; na manasièni, duševni
ravni kot od polirane kovine; na fizièni pa se ta svetloba odbija kot od
hrapavega zidu. Toda svetloba na zidu je svetloba atme, ki pa s sestopanjem
postaja vse bolj zatemnjena.

To je prva lekcija, ki se jo je treba nauèiti.

Druga lekcija je v tem, da naj temeljito preuèujemo naèela (principe)
kozmosa, kot tudi naše lastne (kakor zgoraj, tako spodaj.) Da se nauèimo
stvari deliti na trajne in minljive, na višje-neminljive in ni�je-minljive; kajti
le tako lahko obvladujemo in usmerjamo ni�jo kozmièno-osebno ter nato
višjo kozmièno-brezosebno naravo. Kakor hitro smo tega sposobni, smo si
zagotovili svojo nesmrtnost. Toda nekateri bi rekli: » Kako malo jih je, ki to
zmorejo« (Ezoterièni budizem).

Vzrok naše slepote je v tem, da istovetimo �ivljenje, ki je eno, z njegovimi
posameznimi oblikami, ki so mnoge. To je posledica gibanja zavesti iz
centra k periferiji. Ocean, ki se giblje v neštetih valovih, ostane še vedno en
sam ocean, valovi pa u�ivajo svojo individualno naravo v èasovni in
prostorski loèenosti. Tako je z našim višjim Jazom, ki se manifestira v
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neskonènem številu loèenih osebnosti. Njihova loèenost z gledišèa
osebnosti je realna, toda z gledišèa Jaza je iluzija.

Tako èlovek na vsaki ravni bivanja ponavlja napako, da se identificira z
obliko te ravni in neguje dejstvo razliènosti in loèenosti. Posledica tega je
njegova vklenjenost v boleèino in trpljenje, ki ju povzroèa neznanje. Išèe
trajno varnost v oblikah okoli sebe, ki pa so po svoji naravi spremenljive in
minljive. Jung pravi, da je glavna karakteristika podzavednega nezavedno
stanje duše, ki se ni mogla loèiti od objekta. �ival ima Jaz, pa tega ne ve,
èlovek ima Jaz in se tega zaveda. Prof. Mazmuraj pravi: »Èlovek ima
kapaciteto samozavedanja, védenja in zavedanja, da ve. Èutiti emocijo je
oèitno oblika zavesti. Zavedati se, da èutiš emocijo, je druga oblika zavesti.

Tretja lekcija je okultna. Citiram droben odstavek iz Rig vede:

- Dvigni svojo glavo, o Lanu. Ali vidiš eno ali veè luèi �areti nad seboj
na temnem polnoènem nebu?

· Zaznavam plamen, o gurudeva. Vidim brezštevilne nerazloène iskre,
ki v njem svetijo.

· Prav si povedal. Sedaj pa poglej okoli sebe in v sebe. Ali se ti zdi, da
je luè, ki gori v tebi, drugaèna od luèi, ki sveti v èloveških bratih?

· Nikakor ni drugaèna, èetudi je ujeta v ovojih kame in v njene zunanje
oblike, ki sramotijo nevednega, tako da pravi: Moja duša, tvoja
duša.

Osnova najbolj notranjega bistva vsakega elementa, ki tvorijo stvari v
naravi – od zvezd do mineralnega atoma, od najvišjih Dhyan Chohanov do
najmanjših infuzorijev je ENOST v polnem pomenu besede, ne gledé na to,
ali se nanaša na duhovni, intelektualni ali fizièni svet. To je osnovni zakon
okultne znanosti, pravi »okultni katekizem«.

S študijem in udejanjanjem tega, kar smo spoznali, bomo našli svojo
lastno pot, pot svojega �arka, edinstveno pot, ki je vrojena vsakemu
èloveškemu bitju. »Pusti peti mojga slavèka, kakor sem mu grlo ustvaril«,
je rekel �e Prešeren. Ta pot nas bo vodila naprej, preko prvega in
najpomembnejšega cilja Teozofskega društva: udejanjenja vseobèega
bratstva v duhu Enosti �ivljenja..
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OB 8. MAJU- DNEVU BELEGA LOTOSA

»Vaša do smrti in po njej, HPB«

William Q.Judge

S temi besedami je naša ljubljena uèiteljica in prijateljica imela navado
zakljuèevati pisma, ki mi jih je pošiljala. Zavezali smo se, da bomo zapisali
kakšen utrinek o naši uèiteljici in prijateljici, ki je odšla, in v tem trenutku
èutim, da je še bli�ja in še moènejša magiènost te moèi, ki se ji ni bilo moè
upreti, saj je bila kot deroèa reka, in ki so jo tisti, ki so ji popolnoma zaupali,
vedno razumeli. Resnièno sreèna je karma, ki me je vsa leta, odkar sem jo
prviè sreèal leta 1875, ohranjala predanega prijateljici, skriti pod zunanjim
umrljivim oblaèilom, ki smo ga poznali kot H.P. Blavatsky. Vselej je bila
zvesta in prijazna z menoj, vselej je bila moja uèiteljica in vodnica.

V tem �ivljenju sem jo prviè sreèal leta 1874, v New Yorku. Po njenem
naroèilu me je polkovnik H.S. Olcott povabil v stanovanje na Irving
Place-u, kjer je bila tedaj, kakor tudi kasneje v preostanku svojega
viharnega �ivljenja, obkro�ena z boemi, intelektualci, radovedne�i,
bogatimi in revnimi. Pritegnil me je njen pogled, pogled tiste, ki sem jo
moral poznati �e v èasu davno minulih �ivljenj. �e v tej prvi uri najinega
sreèanja je s pogledom razkrila, da me je prepoznala. Tega pogleda nikoli
veè ni spremenila. K njej nisem prišel zato, da bi postavljal filozofska
vprašanja in tudi ne kot eden tistih, ki v temi tipajo za luèjo, ki so jo šole in
izmišljene teorije zakrile. Prišel sem kot tisti, ki je vrsto let taval skozi
koridorje �ivljenja in iskal prijatelje, ki bi mu pokazali, kje so skriti naèrti za
delo. In res se je klicu odzvala. Še enkrat je razkrila naèrte in pri tem ni
uporabljala besed, da bi jih razlo�ila. Preprosto jih je razgrnila in
nadaljevala z delom. Zdelo se je, kot da bi se šele prejšnji veèer razšla in
pustila, da sedaj skupaj zakljuèiva nedokonèano podrobnost naloge, ki sva
se je lotila zaradi skupnega cilja; bila sva uèitelj in uèenec, starejši in mlajši
brat, oba usmerjena k enemu samemu cilju. Pri tem pa je bila ona tista, ki je
imela moè in znanje, ki je pripadalo levom in modrecem. Ob njej sem se
poèutil varnega, saj sva bila prijatelja od samega zaèetka. Zavedam se, da so
drugi z nejevero opazovali njeno pojavo, ki je niso mogli dojeti, èeprav so jo
gledali. In kljub temu da so, resnici na ljubo, navajali mnoge dokaze, ki bi,
roko na srce, z lahkoto preprièali modrece in bogove, so pogled levinje in
diamantno srce HPB zgrešili predvsem zaradi svoje slepote.
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Celotna številka tega glasila ne bi bila dovolj zajetna, da bi v njej lahko
opisal vse fenomene, ki jih je zame skozi vsa ta leta izvajala, pa jih tudi ne
�elim opisati. Vendar si pa tudi sam ne bi �elel vsega zapisati. Velikokrat je
izjavila, da sami fenomeni niè ne dokazujejo. Ene duše zapeljujejo v
dvome, druge pa spravljajo v obup. Ob tem moram poudariti, da mislim, da
tega ni izvajala le zaradi mene. V tistih zgodnjih dneh je razgrnila smernice
sil po vsej de�eli, jaz pa, sreène�, sem bil ob samem središèu te energije,
zato sem igro sil lahko videl v obliki vidnih fenomenov. Dva preveè
zaskrbljena prijatelja sta razlagala, da smo te zgodnje fenomene zmotno
presojali, zato sta to v kasnejših letih skušala popraviti tako, da sta v svojih
razlagah omejila obseg podroèja fenomenov, kakor tudi njihovo število.
Vendar pa, dokler bo kdo o tistem, kar je pisala HPB, vzporedno ustvarjal
mnenja v zvezi s tem, se bom jaz raje dr�al njene lastne, vnaprej postavljene
razlage, ki je nikoli kasneje ni spremenila, tako kot sem to podal �e v
zgornjih vrsticah. Mnogim je la�je skrivati se za obto�bami o slabih
presojah, kot pa razumeti neznane in moène zakone, ki nadzorujejo takšne
pojave.

Ob hrupu, ki so ga ustvarjali eni, ker so jo ocenili kot goljufivo in
prevarantko, in drugi, ki so jo zagovarjali, je bila H.P.B. mesec za mesecem,
leto za letom prièa dejstvu, da so moški in �enske vstopali v teozofsko
gibanje samo zato, da bi ga kmalu nato spet zapustili s sovra�nimi izjavami
o njej. Sredi vsega tega hrupa pa v njenem �ivljenju ostaja dejstvo, ki bi ga
vsi lahko posnemali – popolna predanost svojemu Mojstru. »On je bil tisti«,
je pisala, »ki mi je dejal, naj se posvetim temu, in jaz ne bom nikoli
neubogljiva in se od tega ne bom nikoli odvrnila.«

V zasebnem pismu mi je leta 1888 pisala:

» Torej, moj edini prijatelj, ti bi pa �e moral vedeti. Poglej si moje �ivljenje
in ga poskušaj razumeti – vsaj v njegovi zunanji pojavnosti, kajti vse drugo
je skrito. Sem pod prekletstvom veènega pisanja, tako kot je bil potujoèi �id
pod prekletstvom nenehnega gibanja, brez trenutka poèitka. Tri povpreèno
zdrave osebe bi ste�ka naredile vse, kar moram narediti jaz. �ivim umetno
�ivljenje; sem kot avtomat, ki drvi s polno paro, dokler se ne izèrpa moè pare
in potem – nasvidenje!* * * Predsinoènjim so mi Teozofsko društvo
prikazali s ptièje perspektive. Videla sem nekaj resnih, zanesljivih teozofov
v smrtnem boju s svetom nasploh in z drugimi – sicer po imenu, vendar
ambicioznimi – teozofi. Prvih je veè po številu, kot si lahko misliš, in oni so
prevladovali. Tako se boš tudi ti lahko uveljavil v Ameriki, èe boš le ostal
zvest Mojstrovemu programu in sebi. In sinoèi sem videla *

*
* in sedaj se
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poèutim moèno - takšno, kot sem v svojem telesu – in pripravljena sem se
boriti za Teozofijo in nekoliko tistih, ki so pravi, do svojega zadnjega diha.«
Obrambne sile morajo biti pametno – tako skromne so - porazdeljene po
vsej obli, kjerkoli se Teozofija bori proti silam teme.

Takšna je bila vedno; predana Teozofiji in Društvu, organiziranemu zato,
da bi izpeljalo program, ki bi zaobjel svet v vseh razse�nostih. Pri slu�enju
temu je bila pripravljena �rtvovati upanje, denar, ugled, celo �ivljenje -
samo zato, da bi Društvo rešila pred vsako boleèino, majhno ali veliko. S
telesom, dušo in srcem je bila tako navezana na entiteto, ki se imenuje
Teozofsko društvo, da ga je za vsako ceno �elela zavarovati pred
sooèanjem s kakršno koli izgubo. Zato si je pogosto naprtila zamere
mnogih, ki so sicer postali njeni prijatelji, vendar niso vedno skrbeli za
mlado organizacijo tako, kot je ona prisegla, da bo. Potem pa, ko so delovali
tako, da se je zdelo, kot da bi nasprotovali Društvu, so njeno takojšnje
nasprotovanje njihovemu ravnanju razumeli kot iznièenje prijateljstva.
Tako je imela le nekaj prijateljev. Prijateljstvo z njo je zahtevalo globok
vpogled, neomade�evan z osebnimi èustvi, da bi lahko videli le majhen del
prave H.P. Blavatsky.

Ali je bil predmet njenega dela le ustanavljanje društva, katerega moè bi
slonela na številkah? Menim, da temu ni bilo tako. Delovala je pod
vodstvom, ki je delovalo za sceno in je zato vedelo, da Teozofsko društvo je
in tudi, da bi moralo biti jedro, iz katerega bi se pomoè lahko širila na vse
�iveèe ljudi, brez prièakovanja hvale�nosti in brez priznanja za to delo.
Nekoè sem jo v Londonu vprašal, kakšna je mo�nost, da bi bolj pritegnili
ljudi v Društvo, glede na veliko neskladnje med številom èlanov in milijoni
Evropejcev in Amerièanov, ki niso vedeli zanj in jim tudi ni bilo mar.
Naslonila se je nazaj na stolu, na katerem je sedela pred svojo pisalno mizo,
in dejala:

»Ko premišljujem in se spominjam tistih dni leta 1875 in tudi po njem, ko
ni bilo ljudi, ki bi kazali kakršno koli zanimanje za takšno miselnost - sedaj
pa vidim vse splošno razširjeni vpliv teozofskih idej – kakor koli jih
oznaèimo – potem sploh ni tako slabo. Ne delamo na tem le zato, da bi se
ljudje lahko poimenovali teozofe, temveè da bi doktrina, ki jo negujemo,
lahko delovala in prekvasila celotno miselnost tega stoletja. To pa je moè
doseèi z majhno skupino predanih ljudi, ki ne delujejo tako, ker bi
prièakovali od drugih ljudi nagrado za to delo niti zato, da bi bili posebej
prepoznavni. Ti ljudje delajo neomajno, zvesto in s polnim razumevanjem in
usmerjanjem pozornosti na doktrino �ivljenja in dol�nosti, ki so nam bile
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predane še iz davnih èasov. Tako pa delajo, ker jih podpira in opogumlja
vera v Univerzalno Bratstvo, katerega del sta naša Mojstra. Zato ne bo
opotekanja, vse dokler bo pešèica predanih delovala za ohranjanje jedra.
Ni vam bilo naroèeno, da ustanovite in uresnièite univerzalno bratstvo,
temveè da oblikujete jedro takšnega bratstva. Kajti šele, ko bo oblikovano
jedro, se bo lahko zaèelo zbiranje, ki se bo zakljuèilo nekoè v prihodnosti,
ne glede kdaj, in formiralo tako telo, kakršnega imamo sedaj v mislih.«

HPB je imela junaško srce, zato se je del, ki so ji bila odkrita, tudi junaško
lotila.
Vabim vas, da mi, ki smo njeni prijatelji, spremljevalci in uèenci,
vztrajamo pri uresnièitvi te namere na naèin, kot nam ga je sama
razgrnila. Naj ob tem �ivi spomin na njeno predanost in zavest, da
stojijo in tudi ostajajo za vedno tukaj, za njenimi nalogami tisti
Starejši bratje, ki nad ro�ljanjem in trušèem našega boja vedno vidijo
konec in usmerjajo sile v smeri odrešitve te “velike
sirote-èloveštva.”

Prevod: Dušica G.
(Iz knjige In Memory of HPB by Some of her Pupils)
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Albert Einstein



MOJSTRI IN GURUJI

Radha Burnier

Teozofska literatura govori o razvijajoèi se zavesti skozi evolucijo oblik
in organizmov. Ko se oblika še primitivno, neorganizirano in grobo odziva
na okolje, se zavest ni sposobna popolnoma manifestirati skozi njo. Z
razvojem oblike pa se sposobnost odzivanja poveèuje. V èutilnih organih,
�ivènem sistemu in mo�ganih se pojavi veèja obèutljivost. Tako boljša
organiziranost oblike usposobi zavest, da se lahko polnejše razkriva.

Današnji èlovek še ni na koncu evolutivnega procesa. Teozofska literatura
navaja, da je pred njim še nadaljnji razvoj. Resnica, modrost, ljubezen,
bla�enost, mir in dobrota so vrojeni v zavesti. V Upanišadah je Brahman
opisan kot absolutna univerzalna zavest, popolna v miru, lepoti in vseh
drugih, prej omenjenih moèeh. V osvobojenem èloveku ali Mojstru so se te
lastnosti, ki so prava narava zavesti, razcvetele do popolnosti, saj se je
njegova zavest popolnoma razvila in razkrila moèi, ki so sedaj v obièajnem
èloveku še speèe. Tako je On sedaj popoln v modrosti, soèutju, ljubezni in
nesebièni èistosti. Èistost pomeni popolno odsotnost obèutka loèenega
jaza.

Popolna ljubezen ne izbira niti ne poklanja ljubezni v zameno za nekaj
drugega.

Reèeno je, da popoln èlovek ni veè pod pritiskom reinkarnacije, ker je
presegel karmo. To, kar nas vodi v rojstvo, je navezanost, sebiènost-oboje
je ista stvar. Ker obstaja �elja po izkušnjah, po spodbudah iz zunanjosti, je
obièajni èlovek ujet v kolo rojstev. Toda tisti, ki je èist in osvobojen
navezanosti, ker v njem ni veè nobenega jaza, ni pod to silo, vendar zaradi
soèutja lahko ostane v stiku s èloveškim svetom.
Lahko pa se vprašamo, zakaj se z Mojstri ne sreèamo? Èe bi jih povabili, ali
bi prišli? Toda oni ne delujejo tako, kot bi si mi zamislili ali na kakršenkoli
drug naèin, ki bi si ga mi predstavljali. Vendar pa, ko se pojavijo ljudje, ki so
pripravljeni, Modri ponudijo prilo�nosti za stik, vodstvo in uèenje.

Beseda guru lahko tako kot mnogo drugih besed pomeni razlièno
razliènim ljudem. Reèeno je, da oznaèuje nekoga, ki razblinja temo. Toda
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ljudje pogosto mislijo, da je guru tisti, ki na nekoga prenese znanje.
Obièajno/zemeljsko znanje – manjše znanje - lahko prenesemo, za
duhovno znanje pa to ne velja. Nobene subjektivne notranje izkušnje si ne
moremo sposoditi od koga drugega.
Viveka-chudamani jasno razlo�i, da ne moremo imeti namestnika za
izvajanje dejanj, ki nas pripeljejo do bodhe ali prebujenja v sebi. Do
prebujenja v vsakem posamezniku pride zaradi rezultatov njegove lastne
priprave in dela. Toda ljudje zelo pogosto mislijo, da jim ni treba prav
nièesar storiti, morajo se le povezati s tako imenovanim gurujem, se
dotakniti njegovih nog ali sedeti pred njim in potem bo on prevzel vso
odgovornost. To je zelo udobna filozofija, saj ljudem dovoljuje, da
nadaljujejo s svojim posvetnim �ivljenjem ambicij, ljubosumja, iskanja
denarja, �elje po oblasti itd.

Ker ta naèin ustreza toliko ljudem, so zato tu tisti, ki so pripravljeni igrati
dopolnilno vlogo. Zato so tu šarlatani, ki se oklièejo za guruje, ki bodo dali
obèutek varnosti tistim, ki zanjo prosijo. Usmeri svoje misli vame, reèe
samozvani guru, in zašèiten boš pred vsemi te�avami. Èe se �eliš vdajati
u�itkom – ni pomembno katerim – nadaljuj in u�ivaj, vendar pa prebiraj
jagode molka z mojo fotografijo in nosi uniformo, ki ti jo predpišem.

Po drugi strani pa je pravi guru resnièni preganjalec teme v èlovekovem
umu in zavesti. On ne ponuja zabave ali odvzema obèutka odgovornosti za
èlovekova lastna dejanja. Ena od treh resnic Teozofije je, da je »Vsak
èlovek svoj lastni zakonodajalec, sam sebi deli slavo ali �alost, sam si
doloèa svoje �ivljenje, svoje plaèilo in svojo kazen.«

Modreci so jasno povedali, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da bi
lahko sprejeli njihov pouk, pomoè in vodstvo. V Pismih Mojstrov
A.P.Sinettu nam je razlo�eno, da lahko èloveka le njegova razvijajoèa se
duhovnost pritegne bli�e k Njim – lahko » prisili« njihovo pozornost – in ta
modrost pride le k tistemu, ki se posveti »vsakodnevni zmagi nad samim
seboj«.

Mojstrom se mora pribli�ati brezpogojno, prost vsega posvetnega in
preudarnega tehtanja. Toda mi se noèemo pribli�ati brezpogojno. �elimo
obdr�ati svoje udobje, u�itke in ambicije in istoèasno doseèi svet Svetih.

Modrec, kakor pravi Teozofija, uèencu nikoli ne vsiljuje svoje volje. Ne
pove mu, kaj mora verjeti, ker slepa vera nima nobenega pomena. On �eli
prebuditi uèenèevo zavest k Resnici, kar je nekaj drugega. Na milijone ljudi
verjame, da sta Jezus in Buda uèila ljubezen, toda oni sami so brez ljubezni.
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Resnièno, slepa vera ustvari le togost in fanatizem ter povzroèa škodo in ne
koristi.

V Pismih Mojstrov je reèeno, da je religija prepogosto uporabljena za
berglo. Ljudje se morajo nauèiti zanašati nase in biti svobodni.

Eden najveèjih Mojstrov, gospod Buda, je rekel: »Bodite svetilka samemu
sebi.« Uèil je : ne delajte avtoritete iz izroèila, svetih spisov, drugih ljudi ali
mene, sami odkrijte, kaj je Resnica. Pomembnost raziskovanja (vichara) je
poudarjena tudi v Vedanti.

V Ob nogah Uèitelja je reèeno, da moramo pazljivo prisluhniti temu, kar
Mojster pove, kajti »On ne govori dvakrat«. Predavatelj na odru lahko
ponavlja svoje misli, ker �eli, da se poslušalci strinjajo z njim, in mislijo
tako, kot misli on. Reklame kar naprej ponavljajo z namenom, da bi pogojili
bralèev um. Pravi Uèitelj pa se ne trudi vsiliti svojih misli, ker ne �eli
soglašanja ali slepe poslušnosti. On da namig, predlaga, da bi tako pomagal
rasti èlovekovi inteligenci. Èe se je študent nauèil misliti sam, èe je pazljivo
poslušal, sam odkrije globlji pomen Uèiteljevega namiga. Èe mu kdo drug
pove, kaj naj misli in verjame, se sam ne dotakne globin uèenja.
Povpreèni guru usmerja uèence, kaj naj storijo, kaj naj mislijo, kakšno
obleko naj nosijo. Obstajajo guruji, ki imajo radi osebno èašèenje, ki �elijo,
da se jim umiva noge, ki �elijo, da se jim stre�e. So nekateri, ki razglašajo,
da so veèji od samega Bude. Po drugi strani pa pisma Mojstrov odsevajo
poni�nost in anonimnost, v kateri raje ostajajo. Pravi Uèitelji se ne vdajajo
reklami o sebi ali povelièevanju sebe, ker v njih ni nobenega jaza. Tako je
torej razlika med tistimi, ki jih imamo obièajno za guruje in Mojstri, ki so
opisani v teozofski literaturi.
Osebno èašèenje, samopovelièevanje, govoriti drugim, kaj naj delajo, jih
delati odvisne, uèiti jih, kaj naj verjamejo, jim vsiljevati svoje misli, zbirati
denar in postati bogati, imeti plavalne bazene in osebna letala – vse to se
sprejema kot del današnjega gurujstva, kar pa je popolnoma nezdru�ljivo s
pravim duhovnim Uèiteljem ali Mojstrom.

Pravi Uèitelj samega sebe nima za uèitelja. Uèitelj ne vidi razlike med
seboj in drugimi, ne loèuje med pouèevanim in uèiteljem. Guru ne more
pripraviti druge osebe do tega, da vidi, èesar njegove oèi niso sposobne
videti. Noben pravi guru se ne bo pretvarjal, da to lahko stori ali da to �eli
storiti. Vendar pa je modrec lahko v pomoè, èe je nekdo sprejemljiv.

Reèeno je, da kadar bogovi �elijo kaznovati ljudi, uslišijo njihove
molitve. Veèina zahtev ljudi je neumnih. Oseba si lahko �eli, da guru stori
kaj zanjo, toda to lahko sploh ni za njeno duhovno korist. Te�ave pridejo k
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nam in obièajno se jih �elimo znebiti. Toda vse, kar pride kot rezultat karme,
prinaša s seboj lekcijo. Zato je Annie Besant rekla, ko se je ozrla na svojo
preteklost, da medtem ko bi rade volje pustila prijetne stvari, se ne bi hotela
odreèi nobeni od te�av, ki jih je imela, ker se je toliko nauèila iz njih.
Duhovni èlovek zato ne daje take vrste pomoèi, ki bi si jo oseba �elela.
Njegov naèin pomoèi lahko pride s popolnoma drugega vidika.

J. Krishnamurti je opozoril na nekaj pomembnega, ko je vprašal, zakaj
mislimo, da lahko le guru pomaga. Vse v �ivljenju nam lahko pomaga –
ljudje okoli nas, list, ki pade z drevesa, lepota, ki je povsod - vse nam lahko
pomaga, èe smo obèutljivi in sprejemljivi. Naša sprejemljivost mora biti
enaka gurujevi �elji, da nas uèi. Einsteinove fizike ne more dojeti èlovek, ki
ne zna èisto niè matematike. Celo najveèji glasbeniki ne morejo uèiti osebe,
ki je prelena za uèenje. Tisti, ki izmeri globino tega, kar pravi Uèitelj (kar
sploh ni nujno, da je preneseno z besedami) mora biti sprejemljiv. In
nemogoèe je, da smo na splošno neobèutljivi do �ivljenja in hkrati
sprejemljivi le za Uèitelja. Èlovek ima sprejemljivost ali pa je nima. Vedno
znova tisti, ki niso sprejemljivi, sramotijo duhovnega Uèitelja, oni ne
poslušajo njegovih besed, zavraèajo ga, ker ga ne prepoznajo.

Koliko bi nas resnièno prepoznalo sveto osebo, èe bi se pojavila sredi nas
brez vsake nalepke? Nalepke so lahko la�ne. Da prepoznamo svetega mo�a,
mora biti nekaj v nas, kar vibrira v harmoniji z njim, obstajati mora
sposobnost odzivanja. Èe ta manjka, kako naj nam Uèitelj koristi? Guru ne
more pomagati èloveku, ki ni pripravljen, da se mu pomaga, in zato se le
tedaj, ko je uèenec pripravljen, pojavi tudi Uèitelj.

Prevod: B.�.
(Iz knjige No other Path to go)
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NAŠE �IVLJENJE

Norman Person

V Bibliji beremo : » Sedemdeset let traja naše �ivljenje, osemdeset let, èe
je krepko; kar je bil njihov ponos, je muka in beda, hitro mine in mi
odletimo. (Ps.90:10)

Te besede vsebujejo globoko okultno resnico, ki jo sedaj lahko prouèimo.
Leta, ki jih pre�ivimo utelešeni v mesu, so naporna, vendar pa je to èas naše
najveèje prilo�nosti. Prav te�ave same, ki se jim nenehno skušamo izogniti,
so tisti koraki, ki nas bodo pripeljali na vrh lestvice uspeha. Te�ki udarci
�ivljenja in navidezno kruta roka usode postavljajo notranjemu Jazu izzive
za njegove nadaljnje napore. To so preobleèeni angeli blagoslova.

Vsaka inkarnacija prinese mnogo sprememb: otroštvo se spremeni v
adolescenco, adolescenca v zrelost, zrelost postopoma prehaja v starostno
obdobje. Vsako obdobje ima svoje probleme, vendar pa sedaj postaja
splošno znano, da je teh obdobij še veè.

Kot uèi Teozofija, lahko naša leta fiziènega obstoja razdelimo na deset
delov, od katerih traja vsak pribli�no sedem let.

Pri rojstvu duša še ne vzpostavi polnega stika s fiziènim telesom. Višja
telesa se s fiziènim šele postopoma povezujejo in prav to urejeno zaporedje
vedno veèje komunikacije med telesi povzroèa, da se vodilne smernice
sedemletnih obdobij spreminjajo.

………

Od rojstva do sedmih let razvija fizièno telo svoje vitalne povezave z
eteriènim telesom. Le-ta pošilja impulze, na katere se odzivata korenska in
vranièna èakra, ki se zato veèata. Kundalini in prana sta �e vsrkani in telesu
dajeta �ivljenje in energijo.

V tem obdobju so polo�eni temelji fiziènega zdravja in moèi za celotno
inkarnacijo.

Pomembno je, da nudimo otroku vsakršno prilo�nost za zdravo telesno
gibanje na soncu in sve�em zraku, in mu tega brez potrebe ne omejujemo.
Èeprav èutimo, da mu moramo �e zgodaj dajati neko osnovno izobrazbo, pa
ne smemo dovoliti, da bi to oviralo njegovo sodelovanje pri aktivnostih na
prostem.
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V teh zgodnjih letih otrok podzavestno oblikuje predogled prihodnjih let,
vnaprejšnjih okolišèin in dogodkov na ta naèin, da jih dramatizira pri igri.
Deklica v svoji domišljiji postane mama, ko se igra se s punèkami, jih hrani
z namišljeno hrano in se pogovarja z njimi o namišljenih dogodkih.
Deèek se igra z vlakcem in preva�a namišljene potnike in tovor. Z gasilskim
avtomobilèkom drvi do namišljenega po�ara in z gradbenimi igraèkami
gradi mostove in imenitne stroje za opravljanje namišljenega dela, kar bo
nekoè lahko v resnici poèel. Porajajoèi se um gleda v prihodnost,
nezavedno spodbujen za sodelovanje pri dogodkih v svetu.

Poudariti pa je potrebno, da morajo starši otroka pri tem usmerjati, vendar
pa se usmerjanje ne sme sprevreèi v pritisk. Po rojstvu je otrok popolnoma
odvisen od svojih staršev. Ko odrašèa, se ta odvisnost postopoma
zmanjšuje, toda odgovornost za pametno starševsko usmerjanje in skrb se
nadaljuje, èeprav v manjši meri, in se bo nadaljevala, dokler v zadnjih letih
zrelosti duša ne prevzame polne odgovornosti do vseh svojih teles, ko
postane odgovorna za vsako svojo misel in dejanje.

Od sedmih do štirinajstih let astralno ali èustveno telo krepi svoje vezi s
fiziènim telesom, popkovna in srèna èakra se pribli�ujeta svojemu
polnemu razvoju. To dobo oznaèuje rast èustvene narave.

V tem èasu se lahko obraèamo na otroka predvsem preko njegovih èustev,
pri èemer pa moramo paziti, da to ne bo v navzkri�ju z razumom. Uèenje
mora biti usmerjeno bolj na èustveno kot pa na mentalno rast.
Naši izobra�evalni sistemi skorajda ne upoštevajo èustvenega usmerjanja
in rezultat tega je, da ljudje kasneje v �ivljenju zapravijo mnogo let zaradi
pomanjkanja èustvene kontrole.

Èustveno telo je še vedno v svoji zgodnji razvojni fazi, èeprav napreduje
pri odzivanju na vedno aktivne vplive permanentnega atoma, spodbude pa
prejema od gostega fiziènega telesa. Sedaj prispeva svoje narašèajoèe moèi
k fiziènemu �ivljenju posameznika.

Pametno usmerjanje èustvene narave v za�elene kanale bo prepreèilo
mnogo napak v prihodnosti.

To je bistveno obdobje, ko ima religija s svojim najbolj idealistiènim
konceptom ljubezni in predanosti najveèjo vrednost.
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Starodavni miti in legende, zgodbe o bogovih in velikih ljudeh iz
preteklosti, o potovanjih in dogodivšèinah, bodo vplivale in navdihnile.
Otroku bi bilo potrebno spodbujati smisel za aktivne umetniške spretnosti:
risanje, ples, glasbo in igro. Tudi tu lahko ljubezen staršev in primer
idealnega dru�inskega �ivljenja še bolj pomagata pri okrepitvi in oèišèenju
otrokove èustvene narave.

Nekje proti koncu tega obdobja pride zaradi poveèanih stikov s èustvenim
telesom do psiholoških sprememb, ki spremljajo spolno zrelost. Èe je bila
rastoèa èustvena narava pravilno vodena v višje kanale, potem v tem
obdobju ne bo te�av. Otrok bo v naslednje obdobje, ko bo um postal
dominantni faktor, prenesel zdravo, moèno in sijoèo èustveno naravo, ki naj
bi njegov um prepojila z vrednotenjem za lepoto in ideale, sicer bi lahko
prišlo le do mrzlega intelektualnega razvoja.

Sedaj, ko opazujemo ta obdobja, lahko razumemo, kako je prav za
vsakogar potreben pravilen razvoj vsega, kar sledi.

V dobi od štirinajstih do enaindvajsetih let krepi um svojo intenzivnost z
razvijajoèo se podobo inkarnacije. Grleni in èelni center sta sedaj še posebej
o�ivljena za delovanje.

Kljuèna nota tega obdobja je hitra rast mentalnih sposobnosti.

Poudarek naj bi bil bolj na razvoju sposobnosti analitiènega mišljenja in
razumevanja, kot pa zgolj na pridobivanju informacij. Poleg tega je tu še
medsebojno delovanje: uèinkovanje uma na telo in telesa na um. Kot smo
omenili �e prej, bo prisotnost moène in uravnovešene èustvene narave v
èasu mentalnega razvoja v neprecenljivo pomoè.

V tem obdobju se razvijata konkretni in abstraktni del uma, in še preden
se to zakljuèi, opazimo simptome rasti višjih mentalnih procesov – razuma
in intuicije. Pomembno je omeniti, da v tem èasu konèno pride do popolne
povezave z dušo, tako da naj bi, èe so bili pogoji idealni, oseba odslej
povsem nadzorovala svoja telesa. Videli smo, da so ti pogoji redko
uresnièeni, vendar pa je nadzor do doloèene mere razvit. Pri starosti
enaindvajsetih let – ali celo pri osemnajstih – štejemo odrašèajoèega
mladega èloveka za odraslega ter za socialno in legalno odgovornega.
Osemnajst let je natanèno tista toèka, ko se zaène vzpostavljati prvi polni
stik z dušo, pri enaindvajsetih pa se ta proces konèa.
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Opazimo lahko, da pride v teh nekaj letih do velike razlike pri razvoju
mentalnih sposobnosti, in vzrok za to je oèiten. V tem obdobju naj bi religija
vodila èloveka po poteh razuma in prosvetljenja, pri èemer pa naj ne bi
izgubil nobene lastnosti prave predanosti.

Predpostavimo sedaj, da so bile primarne potrebe za fizièno zdravje
preskrbljene, da so se èustva razvila do najvišjega mo�nega nivoja
izra�anja, um pa se je razvil na praktiènem in pojmovnem nivoju.

Sedaj, ko se inkarnacija razvija v svojo naslednjo fazo, naj bi vse to
odigralo pomembno vlogo.

Od enaindvajsetih do osemindvajsetih let je obdobje, ko pride buddhi
(ljubezen) v svojo polno materialno manifestacijo. Torej bi prièakovali, da
je to naravno obdobje za poroko, zvezo, ki naj bi se v svojem najvišjem in
resniènem vidiku zgodila v duhovnih svetovih med Jazom/dušo in
Jazom/dušo. Poroka naj bi bila velika ezoterièna izkušnja, pri kateri naj bi
sodelovala celotna narava, duhovna in materialna. Èe bi v dru�inskem
krogu lahko vsaj zaèasno presegli omejitve loèenega jaza, bi lahko ujeli
rahel preblisk prave radosti �ivljenja, ki bi jo delili vsi z vsemi enako, lahko
bi podrli ovire, ki danes obstajajo, in prepoznali Eno �ivljenje v vsakem
bitju. Idealna zveza bi poduhovila vse vidike zakona, kar bi povzroèilo, da
bi v materialni obliki simbolizirali lepoto zveze z višje ravni.

Za popoln in uspešen zakon so potrebni moèno fizièno telo, uravnovešena
èustvena narava, intelektualna razvitost in sama duhovna povezava. Celo �e
skupne materialne okolišèine povleèejo partnerja stran od egocentriènih
dejavnosti, kajti èe vzdr�ujeta dom, morata priskrbeti vse potrebno za
dru�ino. Na ta naèin priklièeta ljubezen v aktivno izra�anje, èeprav mora
le-ta pogosto tekmovati z umom in �eljami, kar pa ne vodi v idealno smer.

Temu obdobju sledi obdobje volje, kar je drug aspekt duše. To se dogaja v
obdobju med osemindvajsetim in petintridesetim letom. V tem obdobju se
mora volja izra�ati kot samozaupanje. Da se lahko sooèimo z
odgovornostmi zakona, se moramo lotiti dela, ki bo prinašalo blaginjo,
gonilna sila volje se mora kazati v prinašanju uspeha. Ko se sooèa z
ekonomskimi potrebami zakonskega �ivljenja, se par lahko sedaj
popolnoma potopi v kak poslovni napor, obenem pa skrbi za dom in otroke.
Na tej toèki je duša najgloblje pogreznjena v materijo. Zato ni presenetljivo,
da je za petintrideset let statistièno reèeno, da je to doba najveèjih
materialnih dose�kov.
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Pri petintridesetih dose�emo toèko obrata inkarnacije, pot hoje navzven
je konèana in zaène se pot povratka. Ko bomo sledili nadaljnjim trendom
dogodkov, bomo videli, da se bodo dose�ki preteklosti preizkušali in
dozorevali, toda v obratnem vrstnem redu. Semena, ki smo jih posadili v
zgodnjih letih, bomo sedaj �eli. Surov material, ki smo si ga prej pripravili,
bomo sedaj oblikovali v konèni izdelek.

Ko bo vsako od teh obdobij minevalo, se bo pokazala resnièna vrednost
individualne volje, kar se bo odra�alo v uspehu ali neuspehu.

Uspeh bi pomenil, da se bodo sile, ki so zaznamovale vsako obdobje,
okrepile in bodo nadalje delovale za oplemenitenje naslednjih let. Tako naj
bi dobre lastnosti duše do konca sijale v fiziènem izra�anju, vzpenjaje se na
še višje višine, dokler ne bodo izginile z vidika le zato, ker se bo inkarnacija
konèala, saj bo fizièno telo prenehalo obstajati in oseba ne bo imela veè
sredstva, da bi se razodevala v fiziènem svetu.

Neuspeh pa v starostno obdobje prinese tiste stvari, ki �alostijo in
odbijajo, namesto tistih, ki naj bi to obdobje naredile najlepši in
najprivlaènejši del celotne inkarnacije.

Od petintrideset do dvainštirideset let se nadaljuje obdobje volje. Sedaj
naj bi se samozaupanje, ki se je razvilo v prejšnjih letih, razcvetelo v
samoobvladovanje.

Med leti osemindvajset in dvainštirideset je doba najbolj aktivnega
sodelovanja in najgloblje zatopljenosti v materialno. Verjetno se bo oseba v
kasnejših letih lahko sooèala med izbiro kopièenja denarja za sebiène
namene ali pa ga bo uporabljala na širšem polju za pomoèi potrebne.

Od dvainštiridesetih do devetinštiridesetih pride ponovno obdobje
buddhija in z njim testiranje zakonskih vezi. V tem obdobju bi moralo priti
do velikega širjenja ljubezenske narave. Medtem ko par še vedno
nespremenjeno vzdr�uje svetost in tesnost zakonske zveze, bi pri njem
moralo priti do še veèje in bolj obsegajoèe ljubezni, nepristranske in
neosebne, do odseva pravega buddhija iz duhovnega sveta. To bi bila
ljubezen, ki bi se razlivala na vse, dajala brez misli na povraèilo. Lahko bi to
bil le nek be�en preblisk, lahko pa bi bila vizija, ki bi ju navdihovala za
opravljanje plemenitih del. To naj bi se pokazalo v okrepitvi zakonske
zveze, tako da bi se razvijala v nov in širši obèutek resniènega tovarištva.
Nekje v tem èasu se fizièni privlak zakona zmanjšuje in èe širši vidiki
zavesti niso bili prepoznani, ker je bila zveza sklenjena le na podlagi
fiziènega nivoja, potem bo gotovo prišlo do propada in rezultat bo najbr�
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loèitev. Mnogi bodo zaradi moènejšega nagona sledili temu ni�jemu
modelu in razdrli zakonske vezi ter poskušali najti novo zadovoljitev.

Od devetinštiridesetih do šestinpetdesetih opa�amo zorenje in testiranje
uma. To je obdobje, ko se znanje destilira v modrost. V tem èasu je manj
uèenja, manj pridobivanja dejstev, zato pa veè razmišljanja in poglabljanja
o pomenu �e pridobljenih dejstev. V zgodnejših letih smo lahko po�rešno
goltali knjige. Kasneje smo sicer še vedno brali, vendar pa smo o njih dlje
èasa globlje razmišljali. To je obdobje modrega vodstva in svetovalca. Um
se naj bi razširil, poglobil in postal mirnejši. Manj naj bi se vznemirjal
zaradi dogodkov, bil bolj pripravljen razmisliti o vseh vidikih ter zato
sposoben priti do modrih odloèitev.

Napaka pri tej toèki se bo pokazala tako, da bo um postopoma postajal
zaprt za vse nove ideje, tragedija, ki se pogosto zgodi. Namesto da bi se vse
bolj pribli�eval resnici stvari s pomoèjo modrosti, ki bi se vsako leto
poglabljala, pride pri posamezniku do topega preprièanja, da on resnico �e
pozna. Zaradi tega ne bo sprejel nobenih idej, ki bi izpodbijale �e dokopane
sklepe. Mentalni napredek se bo ustavil in zaèelo se bo obdobje »fotelja«.

Od šestinpetdesetih do triinšestdesetih se testirajo èustva. V tem obdobju
bi se morala pridobiti èustvena moè in ravnovesje. Zorenje èustvene narave
bi moralo oskrbeti posameznika z globokim obèutkom soèutja do vseh.
Prišlo naj bi do globokega èustvovanja do drugih. To je obdobje
razumevajoèega prijatelja, ki ne le da lahko modro svetuje, ampak lahko
globoko in razumevajoèe èuti s tistimi, ki potrebujejo pomoè. Zrela
èustvena narava naj bi se videla in obèutila v atmosferi ljubezni in pomoèi,
ki obkro�a tako osebo, èeprav niso izgovorjene nobene besede. Tak èlovek
je veèno mlad.

Èe pa to obdobje ne bo uspešno, se bodo zaèele razvijati starostne te�ave,
ki se bodo kazale v mnogih ne�elenih èustvenih izrazih : slabi volji,
pomanjkanju pozornosti do drugih, nerazumnih zahtevah po pozornosti in
doloèeni vrsti èustvene rigidnosti, ki je izrazito neprijetna. Glas otrdi, ko�a
se naguba, obraz postane trd, oèi pa izgubijo svoj lesk. Doslej privlaèna
oseba lahko postane odbijajoèa, z izginevajoèo lepoto in mehkobo. Ko
drugi vidijo to spremembo, izgubijo zaupanje v Boga in èloveštvo, misleè,
da se je nekoè pridobljeni znaèaj izgubil. Ni se izgubil, ampak sedaj se lahko
le delno manifestira skozi svoja telesa zavesti. Naš prijatelj ni izgubil lepote
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znaèaja, ki je nekoè obstajala, vendar pa je obstajala neka šibkost v znaèaju,
ki povzroèa delno obsesijo z nesreènimi posledicami.

Konèno obdobje od triinšestdesetih do sedemdesetih (ta doba se sedaj
lahko zaène pozneje, ker so starejši ljudje pogosto bolj zdravi in aktivnejši)
vodi v testiranje fiziène vitalnosti, temeljev, ki so bili polo�eni na zaèetku
inkarnacije. V tej starosti se posameznik �eli upokojiti in gojiti
razmišljujoèe in meditativno �ivljenje.
Kot je v prvih sedmih letih vitalno/eterièno telo gradilo svojo zvezo s
fiziènim, tako prihaja sedaj èas, ko bodo te vezi pretrgane. In kot je bila
zgodnja doba tista, v kateri je otrok gradil predogled prihodnjih dogodkov v
namišljeni igri, tako naj bi sedaj pregledovali leta fiziènega �ivljenja za
nazaj, ker se pribli�uje konec. Slutnje zgodnjih let odstopijo prostor
pregledovanju za nazaj v poznejših letih. To naj ne bi bil povratek bivanja v
preteklosti, ampak prinašanje preteklosti v sedanjost in premišljevanje o
dogodkih inkarnacije z namenom, da izvleèemo iz njih vse, kar je
vrednega, za pripravo na èas prehoda iz fiziène eksistence v astralni svet.

Na ta naèin se lahko pripravimo za vstop v naslednji svet, pripravljeni
izkoristiti nadaljnje prilo�nosti za napredek, ki jih bo ta svet priskrbel.
Korist poznavanja Teozofije v tem èasu je neizmerna, kajti potem bo veèer
naših zemeljskih dni izpolnjen s smiselnimi dejanji.

To pregledovanje ni odvisno od nobenih zunanjih okolišèin, kajti vse sile
za pregled èakajo v podzavestnem umu, da se jih priklièe v zavestno stanje.
Mnogi starejši ljudje, ki neprestano pripovedujejo zgodbe o svojih mladih
letih, poènejo to v odgovor na isti notranji pritisk, ki ga èutijo, èeprav ga ne
razumejo. Narava jih klièe, da naredijo pregled, vendar pa se izgubljajo v
pajèevinastih hodnikih daljne preteklosti. Èe to pri�enejo do ekstrema,
pride do dobro znanega stanja »drugega otroštva«.

Èe so bili temelji dobrega zdravja polo�eni �e na zaèetku in se jih je
vzdr�evalo in gojilo v èasu naslednjih let, bi moral biti prehod med tem in
naslednjim svetom preprost - kot da zaspimo, kajti v resnici tako tudi je. Mi
ne bi smeli umreti zaradi bolezni; ta nastane zaradi napaène uporabe telesa:
preveè telesne dejavnosti ali premalo, preveè hrane ali premalo, premalo
sonène svetlobe in sve�ega zraka, strupi, ki so vneseni v telo iz fiziènih,
astralnih ali mentalnih virov, strahovi, sovraštvo, predsodki, vnašanje
neprimerne hrane v telo. Vse to pripomore, da pride do boleèin, trpljenja,
zmanjšane vitalnosti in do nenaravne smrti.
Da bi bil prehod normalen, postopno pri�iganje vitalnega ognja v otroštvu
sedaj ubira nasprotno pot - postopno upadanje intenzitete, dokler se v
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»miru, ki presega razumevanje« duša konèno ne umakne iz telesa, ki ji je
tako dolgo slu�ilo. Inkarnacija je prišla do konca in v trenutku tihe radosti
astralni svet duši ponovno odkrije svojo lepoto.

Naj tukaj povemo nekaj besed v svarilo. V zadnjem obdobju inkarnacije
se naj bi duša vsaj do neke stopnje osvobodila nadvlade teles in tako postala
njihov gospodar. Zato ponovno pride do naravnega pritiska iz notranjosti,
ki ga zaradi pomanjkanja znanja o njegovem namenu pogosto napaèno
razumemo. Namesto da pridejo do osvoboditve z obvladovanjem, išèejo
nekateri osvoboditev v umiku. Kot to dr�i za veliki ciklus celotne evolucije
duše, tako dr�i tudi v krajšem ciklusu posamezne inkarnacije. In zato, ko
leta minevajo, postaja volja šibkejša, ka�e se manj moèi ljubezni, um peša,
za èustva se zdi, da umirajo, telo pa izgublja svoje èutilne odzive in vitalne
moèi.

To ni normalna pot �ivljenja. Vse naše višje sposobnosti bi morali nositi s
seboj do zadnjega dne na Zemlji in si tako pridobiti poveèano oblast nad
telesi. Ko se èas izteka, bi jih morali uporabljati bolj za splošno dobro, kot
pa za lastne materialne koristi.

S pravkar opisanim osnutkom lahko la�je razumemo pretekle dogodke in
smo pripravljeni za prihodnost, tako da se lahko sreèamo z njo odprtih oèi.
Ko se duša razvija, tako kot cvetlica skozi vso dobo svoje rasti, tako lahko v
manjšem krogu sedemdesetih let vidimo podobno zgodbo, ko se razvija
telo, da bi izrazilo višje sposobnosti ob njihovem doloèenem èasu.

Nekoliko skrajšano, prevod.B.�.
(Iz knjige Space, Time and Self)
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Glas tišine



POGLED V DELO TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

10. sreèanje krogov TD v Sloveniji

17.novembra 2007 je krog Adyar iz Ljubljane organiziral praznovanje
ustanovnega dne Teozofskega društva. Èlani z vseh krogov in nekateri
interesenti smo se zbrali v Èebelarskem centru na Brdu pri Lukovici. V
prijetni tišini jesenskega dopoldneva smo lahko zbrano spremljali nagovor
predsednika Dušana �agarja o namenu in smeri Društva, predstavitev
èlanka Radhe Burnier �iva resnica, ki ga je prebrala predsednica kroga
Adyar Majda Šulc in razmišljanje èlanice kroga dr. Cvete Stariè ob 17.
novembru. Zaradi kritiènosti èasa, v katerem �ivimo, so vsi ti prispevki
zbujali èut odgovornosti in globlje razmišljanje.

Prijetno okolje neokrnjene narave in »medena« atmosfera sta v nas
spodbudila �eljo, da se v Èebelarski center še vrnemo.

Zimska šola TD v Sloveniji

15. in 16. februarja 2008 je krog Surya iz Kopra organiziral na Sonèku v
Hrvatinih zimsko šolo, posveèeno praznovanju Adyarskega dne. Moto šole
je bil:Teozofija in sodobni èas. Predavanja so pripravili : Damjana Gec,
Ljuba Sušanj, Blanka Blaj Borštnar, Dušan �agar, Melis Pangerc in Irena
Kristan. Zadnji štirje èlani so nam pripravili povzetke predavanj iz Šole
Modrosti, ki so se je udele�ili v mesecu decembru 07 in januarju 08 v
Adyarju.

Osebje Sonèka je spet poskrbelo za dobro pogostitev, èlani Reda slu�enja
pa za nemoten potek in prijetno bivanje. Zimske šole se je udele�ilo okoli 40
èlanov in interesentov.

17. februarja smo na Sonèku imeli tudi obèni zbor Društva. Pridru�ila sta
se nam dva nova èlana.

2. mini šola

29. marca 2008 je krog Razumevanje iz Celja v svojih prostorih pripravil
drugo mini šolo za èlane in resne interesente. Gledali smo zadnje
Krishnamurtijevo predavanje, ki ga je imel v Madrasu. Po kratkem premoru
smo imeli plodno diskusijo in razmišljanje o uèenju, ki nam ga je
posredoval Krishnamurti, in ki naj bi se nas vsakodnevno dotikalo. Mini
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šole sta se udele�ila tudi predsednik kroga Surya-Svit Branko Stariè in
predsednik Društva Dušan �agar.

11. sreèanje krogov TD v Sloveniji

12.aprila 2008 je krog Surya-Svit iz Maribora v prostorih društva Hospic
organiziral 11.sreèanje krogov, ki je bilo v celoti posveèeno Hafisovi
poeziji z naslovom: Ko Ljubezen tke svetlobo v besede, pri�ge sveto svetilko
v našem srcu.

Verze, ki jih je za to prilo�nost izbrala èlanica kroga Vesna �igon, je
do�iveto pripovedoval obèudovalec Hafisove poezije. Blagoglasje in
duhovna razse�nost, ki ju je bilo èutiti iz pesnikove poezije, sta nas vse
udele�ence povezala v blago meditativno enost.

Tone Ribiè nam je nato predstavil še Maribor v besedi in sliki.

Èlani kroga Surye-Svit so nas pogostili tudi z izvirnimi in okusnimi
vegetarijanskimi prigrizki.

Volitve

Ker je letos volilno leto, v tem èasu potekajo po vsem svetu volitve za
novega mednarodnega predsednika Teozofskega društva. Kandidaturo sta
sprejela dva kandidata : dr. John Algeo, dosedanji podpredsednik TD, in dr.
Radha Burnier, dosedanja predsednica TD.

V Sloveniji so potekale volitve od 17. aprila 2008, ko so bile odposlane
glasovnice vsem volilno upravièenim èlanom, do vkljuèno 7. maja 2008.

Konèni rezultati volitev mednarodnega predsednika bodo znani v zaèetku
julija.

OBVESTILA

Poletna šola TD v Sloveniji

Vse èlane in resne interesente vabimo na poletno šolo, ki bo potekala od
27. – 29. junija v Pliskovici na Krasu. Sodelovali bodo èlani vseh krogov.
Moto šole: Ni druge poti. Šolo bo organiziral krog Surya iz Kopra, ki
sprejema tudi prijave.
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ITC Naarden 2008:

- Šola Modrosti

bo potekala od 1. do 6. julija 2008. Tema: Posmrtno �ivljenje v svetni misli
in religiji. Predaval bo prof. Robert Ellwood, predavanja bodo v angleškem
jeziku. Robert Ellwood je nekdanji podpredsednik TD v Ameriki. Napisal
je veliko knjig o Teozofiji, svetovnih religijah, japonski in ameriški religiji,
predaval pa je tudi v Šoli Modrosti v Adyarju. Je upokojeni profesor
religiologije na univerzi Ju�na Karolina v Los Angelesu. Sedaj z �eno �ivita
v Teozofskem inštitutu v Krotoni v Kaliforniji.

- Umik (retreat)

na temo »Naèini meditacije« bo od 7. do 10.avgusta 2008 vodila
Tran-Thi-Kim-Dieu, predsednica Evropske federacije. Predavanja bodo v
angleškem jeziku.

Evropska šola Teozofije

prireja od 18. do 25. oktobra 2008 študijski teden v Benetkah v centru
Morosini z naslovom Modrost svetnikov. Predavali bodo dr. Joscelyn
Godwin, dr. Edi Bilimoria, Michael Gomes, Harold Tarn in Colin Price.

Stroški bivanja (vkljuèno z vsemi obroki in èaji/kavo) za enoposteljno
sobo so: 729.00€, za dvoposteljno: 645.00€ po osebi. Kotizacija :30€ na
osebo, dnevni obiskovalci 20€ na osebo.
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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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