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SVOBODA MISLI 

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 kdorkoli, 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 tremi 

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 volivca 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. 

 

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 in delovanja, vendar pa 

skuša Društvo vedno obdržati svoj poseben in edinstven značaj, zato se ne 

pridružuje in ne istoveti z nobeno drugo organizacijo. 
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  Božanska komedija 
 
 

 

Slava Njegá, ki vsemu je gibalo, 

                  v vesolje širi se in tam odseva 

 3       na eni strani bolj, na drugi malo. 

Na nebu, kjer ta luč bolj izžareva, 

       sem bil in videl to, kar obnoviti, 

 6                kdor pride dol, zaman si prizadeva. 

 Zakaj ko skuša se v svoj mik vtopiti, 

                   naš um prodre do take globočine, 

  9               da mu spomin ne more več slediti. 

 Kar pa zakladov svete kraljevine 

                   spomin je nakopičil v shrambe svoje 

12               to naj iz mojega vam speva sine. 

  Apolon dobri, daj, da slave tvoje 

                   posoda bodo zadnje pesmi glási, 

15               da vredno lovora bo petje moje! 

 

      Dante Alighieri 
      Raj, del prvega speva 

 

 

 
Letos obeležujemo 700 let od smrti Danteja Alighierija in nastanka ene od največjih 

umetnin, kar jih je ustvarilo človeštvo- nastajala je od l. 1309 do 1321 in obstoji iz 

14.233 verzov, italijanskih enajstercev. Po vsebini je delo vizionarsko potovanje po 

treh onostranskih kraljestvih, kot si jih je v tistem času razlagala katoliška teologija. 

Dante Alighieri (1265-1421), imenovan tudi zgolj Dante,  eden od največjih 

pesnikov v zgodovini, je bil tudi politik in je bil zaradi svojih političnih dejanj l. 

1301 izgnan iz Firenc in obsojen na smrt na grmadi. Ko je Dante l. 1315 zavrnil 

amnestijo, je bila kazen spremenjena v smrt z obglavljenjem, ki je veljala tudi za 

Dantejeve sinove. 
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TEOZOFIJA IN POSAMEZNIK 

 

Tim Boyd 

 

Rupert Sheldrake, član Teozofskega društva in zelo cenjen biolog, je v svoji 

karieri razvil nekaj zamisli, povezanih z znanostjo in zavestjo, ki so običajni 

znanstveni pogled razširile na področje zavesti. Nekoč so mu postavili zelo 

široko, a globoko vprašanje: »Zakaj so stvari takšne, kot so?« Njegov odgo-

vor je bil tako kratek in preprost kot vprašanje samo: »Ker so bile takšne, kot 

so bile.« Njegov odgovor je bil kratek, a vreden raziskovanja. 

 

Kar zadeva teozofsko perspektivo, bi bila karma ena izmed idej, ki mi naj- 

prej pride na misel. Cikli reinkarnacije lahko tudi opišejo, zakaj so stvari 

takšne, kot so, pa tudi proces evolucije. Kar nas pripelje do tega trenutka in 

načina, kako ga doživljamo, je zavest, ki smo jo prinesli v vse prejšnje tre- 

nutke.  

V običajnem vsakdanjem življenju ima vsak od nas določene motivacije, ki 

nas ženejo. V Pismih Mojstrov so nam povedali, da je »motiv vse«. Dejanja 

so pomembna, vendar pa naj bi bila naša motivacija najbolj pomembna. 

Motivi izvirajo iz vrednot, ki ustvarjajo dejanja, ta pa povzročajo reakcije, ki 

se odzivajo na naše izvirne motivacije. 

 

Vzemimo za primer nekoga, ki je motiviran za individualni uspeh na podlagi 

vrednot, ki pravijo: »Sem povsem sam in sam proti svetu.« Iz tega izhaja 

vrsta sebičnih dejanj. Ta dejanja privedejo do odgovora, ki potrjuje njegovo 

motivacijo: »Nahajam se v tem nevarnem svetu. Tekmujem z vsemi ostalimi. 

Vse, kar počnem, mi kaže to«, kar krepi njegovo motivacijo in zagotavlja, 

da se cikel nadaljuje – krog nenehno nezadovoljivih rezultatov. 

 

Očitno vprašanje, ki bi si ga zastavili, je: »Zakaj? Zakaj bi nekdo ostal zaprt 

v tako nezadovoljivem krogu?« V budizmu obstaja ideja o samsari, ki je 

upodobljena kot kolo, na katerem so ujeti vsi ljudje: rojstvo, življenje, smrt 

in ponovno rojstvo. Dejanski pomen besede 'samsara' je teče naprej. Iz do- 

ločenih prirojenih vzrokov teče vrsta dogodkov ali dejanj, ki se nujno 

ponavljajo. Iz budistične perspektive bi dejali, da bi zato, ker stvari vidimo  
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napačno, bila glavni vzrok za ujetost v tem ciklu bolj nevednost kot pa 

pomanjkanje znanja.  

 

Sveta ne dojemamo pravilno in potem ravnamo na podlagi tega napačnega 

dojemanja. Zakaj smo torej v stanju, ko ne dojemamo pravilno? V teozofskih 

učenjih je koncept evolucije, nenehen razvojni proces, eden od ključev. In v 

tem procesu obstajajo razvojne stopnje. 

 

Pisma, ki sestavljajo Pisma Mojstrov, sta prejela dva zelo ponosna Angleža: 

A. O. Hume in A. P. Sinnett. Oba sta bila povsem prepričana, da njuno 

znanje, kultura in civilizacija močno presegata poglede Mojstrov. Humeu in 

Sinnettu je bilo jasno, da Mojstri potrebujejo njun nasvet, kako teozofski 

nauk najbolje predstaviti človeštvu. V Pismih je bilo včasih obzirno, včasih 

pa zelo odkrito izraženo, da se morata Hume in Sinnett razbremeniti 

dokazljivo napačne ideje o svoji večvrednosti. 

 

Po navadi večina od nas razmišlja o sebi, kot da smo na visoki evolucijski 

stopnji. Zdi se, da naša tehnologija in tempo našega znanstvenega napredka 

potrjujeta naše evolucijske višave, čeprav dejansko vse kaže, da smo še zelo 

otročje človeštvo. Obstaja naslednji indijanski izrek: »Nobeno drevo ni tako 

neumno, da bi se njegove veje bojevale med seboj.« Nobeno drevo ni tako 

neumno, vendar pa človeštvo in mi kot posamezniki to počnemo vsak dan. 

Naša stopnja rasti je morda bolj omejena, kot si želimo priznati. Odločitve, 

ki so ustvarile ta trenutek, so torej nastale iz razuma z otroškim dojemanjem. 

 

Človeško stopnjo razvoja tega trenutka bi lahko imenovali oder 

posameznika. Zamisel o pravicah in svoboščinah posameznika je postala 

značilnost tega časa. Posameznika lahko opišemo kot enoto zavesti, ki je 

sposobna prepoznavati in delovati iz lastnega središča, se dvigniti od 

odvisnosti in prisile skupine, plemena, skupne enotnosti. To je stopnja 

razvoja in je nujna. Težave, s katerimi se soočamo v svetu, so povezane z 

dejstvom, da je ta stopnja individualnosti postala pretirana. 

 

V Pismu od Mahachohana, napisanem pred skoraj 140 leti, je podan 

komentar, ki poudarja ta trenutek. Govori o učinkih stresa na pravice in 

svoboščine posameznika in njegovem predvidljivem pretiravanju.  
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V tem pismu je naveden komentar, da  

 

glede na vedno večje zmage in hkrati zlorabo svobodne misli in  

svobode ... kako naj bo človekov borbeni naravni instinkt 

zadržan, da ne bi povzročil doslej nezaslišane krutosti in grozote, 

tiranije, krivice, [in tako naprej]. 

 

Čeprav je negovanje individualnosti nujna stopnja, ko se preobrazi v 

individualizem, pa se soočamo z današnjimi problemi, saj sedem milijard 

ljudi na svetu ločeno od celote zahteva to, kar naj bi šteli za svoje 

individualne pravice. Uveljavilo se je prepričanje o obstoju neodvisnega 

operaterja, oddvojenega od celote, ki je vir očitnih težav. 

 

V tem istem pismu Mahachohan nadalje poudarja, da se zavest, ki se loči od 

univerzalnega zakona, nujno loči od človeške zakonodaje z nekakšnimi 

posledicami, ki jih zdaj doživljamo. Zamisel, da so Zemlja in njeni viri 

neizčrpni in namenjeni individualnemu zadovoljstvu, je nekaj, za kar ta 

trenutek plačujemo ceno. Enake posledice ima zamisel, da so tekmovanje, 

agresija, sovražnost in prevlada sprejemljivi pristopi v odnosih z drugimi 

ljudmi in do naravnega sveta. 

 

V otrokovi rasti je stopnja, o kateri govorijo kot o 'strašni dvojki' – dveletni 

fazi, ko otrok poskuša razviti lastno identiteto. Glavna beseda, ki jo starši 

slišijo v tej starosti, je 'ne'. To je stopnja, v kateri otrok razvije zdravo 

individualnost, tako da se prepozna v nasprotju z drugimi. Pri otroku to 

stopnjo jasno vidimo, sploh pa je ne vidimo, ko razmišljamo o množici 

'odraslih', ki zdaj naseljujejo svet – našega odmevnega 'ne' naši neločljivi 

povezavi z naravnim svetom in med seboj. 

 

Ustanovitev Teozofskega društva (TD) leta 1875 je bil namerni poskus pre -

mostitve prepada, ki se je pojavil na človeški sceni. V pismu je Mahachohan 

opisal dva zelo močna impulza, ki bi deformirala potek človeškega razvoja, 

če bi ju pustili brez nadzora. V tem pismu je dva naraščajoča toka opisal kot 

'brutalni materializem' in 'ponižujoče vraževerje'. Z uvedbo TD je nastalo 

upanje, da se predstavi še ena pot, ki bi lahko pritegnila visoke ume ter voljna 

in dovzetna srca za drugačno pot, ki se je odprla različnim možnostim. Zdelo  

 

7 



se je vredno poskusiti alternativno smer, ki bi lahko preprečila posledice 

individualizma, povečanega z materializmom ali vraževerjem.  

 

O TD so govorili kot o 'temeljnem kamnu prihodnjih religij človeštva', ki 

temelji na globokem razumevanju Enotnosti. 

 

Mojstri sejejo semena za prihodnje generacije, v korist tistih, ki se bodo šele 

rodili. V tem procesu sodelujemo. Večina tega, kar štejemo za razvoj, poteka 

postopoma, vendar pa obstajajo trenutki nenadnega in globokega prebujenja. 

V naravi in v človeških zadevah obstajajo primeri povsod okoli nas. V 

človeški družbi smo bili priča priložnostim, ko dolgotrajne ovire in običajna 

vedenja nenadoma odpadejo in se sprašujemo: »Zakaj zdaj?« 

 

V naravnem svetu je potres eden od najbolj uničujočih primerov . Doživel 

sem ga že trikrat ali štirikrat. Kot otrok sem že slišal za potres in zdel se mi 

je zelo zanimiv. Po mojem otroškem mnenju je bilo to nekaj, za kar sem 

verjel, da bi rad izkusil. Po mojem prvem doživetju potresa pa nisem več 

želel doživeti te izkušnje. Ko sem sedel v zgradbi iz opeke in malte in so se 

začetni tresljaji povečevali, sem pogledal navzgor in videl, da 'trdni' strop 

valovi kot valovi na oceanu. 

 

Potres je nenadna sprostitev ogromne energije, ki je nastajala v Zemlji. Da 

bi se to zgodilo, se plavajoče plošče znotraj Zemlje, velike kot celine, v 

daljših časovnih obdobjih drgnejo druga ob drugo in gradijo podzemno 

napetost, dokler ne pride do te očitno nenadne sprostitve, ki jo doživimo kot 

trenutni dogodek in ki spremeni vse. 

 

Če bi pozimi nekdo v mojem domu v Chicagu ne vedel ničesar o letnih časih 

v naravi, bi verjel, da je vse v pokrajini mrtvo. To je zato, ker nikjer ni videti 

nobenega lista, nobene trave ali cvetlice. Ko pa pride pomlad, se nenadoma 

v nekaj dneh tam, kjer ni bilo ničesar, iz zemlje pojavi nekaj zelenega. Po 

treh ali štirih toplih dneh je ta mali kalček zrasel za pedenj in prinaša cvetje. 

Njegova navidezna nenadnost se pojavi šele po celotni zimi dremeža, po 

vnašanju moči v korenino, ki nato plane iz nje. 

 

V Pismih Mojstrov je naveden primer, ki temelji na tej nenadni rasti: ''Adept  
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je redek razcvet generacije preučevalcev.'' Razcvet je dobesedno stopnja 

'cvetenja'. Adept je redek izbruh generacije preučevalcev. Zato, da bi lahko 

prišlo do tega 'cvetenja', ''mora posameznik ubogati notranji impulz svoje 

duše, ne glede na preudarne premisleke posvetne znanosti ali pronicljivosti.'' 

 

Ni naša vloga, da delujemo v nasprotju z obstoječim tokom. Delo, ki ga 

opravljamo, je poskus vzpostavitve prevladujoče zavesti, ki zagotavlja novo 

zavedanje o uporabi individualnosti. V pesmi o Budovem življenju, 

naslovljeni Luč Azije, pesnik Edward Arnold v zadnji vrstici govori o kapljici 

rose, ki zdrsne v morje. To pomeni, da so bili zavest, ki jo je Buda negoval 

skozi svoja številna življenja, zavedanje, očiščevanje in poučevanje, ki jih je 

dosegel oz. izvršil, storjeni zato, da se zdaj ponujajo zavestno. 

 

V trenutku, ko se zavedamo, kako deluje ta proces, da postanemo 

»posameznik«, se postavi vprašanje: »S kakšnim namenom?« Kultiviranje 

individualnosti mora priti do konca, da jo nato lahko ponudimo celoti. 

''Rosna kapljica zdrsne v sijoče morje'' in s tem doda celoto svojih izkušenj, 

spoznanj in težko pridobljenega razumevanja v rezervoar Velikega življenja, 

ki ohranja vsa bitja. 

 
 (Govor v TD, Adyar z dne 11. aprila 2019; The Theosophist, december 2019; prevod I. P.) 

 

*** 

Živeti morate v sedanjosti, začenjati z vsakim valom, v vsakem trenutku najti 

svojo večnost. Norci stojijo na svojem otoku priložnosti in zrejo proti drugi 

deželi. Ni druge dežele, obstaja zgolj to življenje. 

Henry David Thoreau 

*** 

 

Vaše videnje bo postalo jasno zgolj takrat, ko boste pogledali v svoje srce.. 

Kdor  gleda zunaj, sanja. Kdor gleda znotraj, se prebudi. 

 

       Carl Gustav Jung 
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RESNIČNA KRIZA – I 

 

Jiddu Krishnamurti 
 

Današnja svetovna kriza je izjemna. V preteklosti je verjetno bilo malo takih 

katastrof. Sedanja kriza ni običajna polomija, ki se tako pogosto zgodi v 

človekovem življenju. Ta kaos je razširjen po vsem svetu in ni niti indijski 

niti evropski, temveč se razteza v vsak del tega sveta. Razpad in zmeda na-

staneta fiziološko in psihološko, moralno in duhovno, ekonomsko in druž-

beno. Stojimo na robu prepada in se prepiramo zaradi svojih malenkostnih 

zadev. Zdi se, da zgolj redki prepoznajo, kako je ta izjemna svetovna kriza 

globoka in zelo moteča. Nekateri, ki se zavedajo zmede, so dejavni pri preu-

rejanju življenjskega vzorca na robu prepada in, ker so tudi sami zmedeni, 

vnašajo samo še več zmede. 

Ta katastrofa ni nastala s posameznimi naključnimi dejanji. Ustvaril jo je 

vsak od nas – z našimi vsakdanjimi dejavnostmi zavisti in strasti, s pohlepom 

ter hrepenenjem po moči in prevladi, s tekmovalnostjo in brezobzirnostjo, s 

čutnim in prehitrim vrednotenjem. Mi smo odgovorni za to grozljivo bedo, 

jaz in ti, ne pa nekdo drug. S tem, ko ste nepremišljeni, se ne zavedate, se 

povsem posvečate svojim ambicijam, občutkom in njihovemu delovanju ter 

se posvečate tistim vrednotam, ki takoj zadovoljijo, ste ustvarili to 

neizmerno vseobsegajočo katastrofo ... Za to zmedo ni odgovorna neka 

določena skupina niti nek posameznik, temveč vi. 

Zakaj je človek, ki je živel tisoče in tisoče let, prišel v tako bedo in konflikt? 

... Če pustite ob strani preproste razlage o prenaseljenosti, pomanjkanju mo- 

rale – kar je povezano s tehnološkim znanjem in pomanjkanjem neposredne 

komunikacije –, kateri je potem temeljni razlog, temeljni vzrok za to bedo? 

Zakaj je tako v državi, kot je ta [Indija], ki ima tradicijo dobrote, prijaznosti, 

je država brez ubijanja in brutalnosti … zakaj in zaradi česa je nekaj šlo po-

vsem narobe? 

Ker je v starih časih obstajala skupina ljudi, ki je bila brez ambicij in 

avtoritete ter brez zasužnjenosti s pohlepom in slabimi nameni, to pa je po- 

magalo družbi, da se je odvrnila od duhovne in moralne degradacije. 
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Večja kot je skupina, večja je varnost družbe, države in zato sta preživeli le 

ena ali dve državi, kot je bila Indija. Zato, ker obstaja zelo malo ljudi, ki niso 

vpleteni v svetovne pretrese, se nahajate v izredni krizi. 

Obstaja žalost zaradi bolezni in obstaja žalost, ko se človek počuti povsem 

izoliranega. Obstaja žalost zaradi revščine, ko lahko vidimo vse te uboge,  

nevedne ljudi, ki so brez upanja. Obstaja žalost, ko vidimo, da so vse živali 

sveta pokončane, uničene in razmesarjene v laboratorijih. 

Čudno je, da imamo tako malo odnosov z naravo. Zdi se, da nikoli nimamo 

občutka za vsa živa bitja na Zemlji. Če bi lahko vzpostavili globok, trajen 

odnos z naravo, ne bi zaradi svojega apetita nikoli ubili živali ali ji škodili. 

Nikoli ne bi v svoje dobro opravljali vivisekcije na opici, psu ali morskem 

prašičku. Poiskali bi druge načine, kako zaceliti svoje rane, ozdraviti svoja 

telesa. Vendar pa je zdravljenje uma nekaj povsem drugega. To zdravljenje 

se zgodi postopoma, če ste z naravo. 

Ko izgubimo stik z naravo, izgubimo stik drug z drugim. Ko izgubite stik s 

pticami, sramežljivo in plašno prepelico, potem izgubite stik z otrokom in 

osebo, ki je na drugi strani ceste. Ko ubijete žival zato, da bi jedli, gojite tu- 

di neobčutljivost, ki bo ubila človeka čez mejo. Ko izgubite stik z ogromnim 

gibanjem življenja, izgubite vse odnose. Potem vi – ego z vsemi svojimi 

domišljijskimi vzgibi, zahtevami in prizadevanji – postanete vse 

pomembnejši, prepad med vami in svetom pa se širi v neskončne konflikte. 

Ko se ozrete okoli sebe, ne toliko v človeški svet kot v naravo, v nebesa, vi-  

dite izjemen občutek za red, ravnovesje in harmonijo. Vsako drevo in cvet 

imata svoj red, svojo lepoto. Prav tako imata vsak vrh hriba in vsaka dolina 

občutek za svoj ritem in stabilnost. Čeprav človek skuša nadzorovati reke in 

onesnažuje njihove vode, pa imajo one svoj tok, svoje daljnosežno gibanje. 

Poleg človeka je v morjih, zraku in v nebesnih prostranstvih izjemen obču- 

tek za čistost in urejen obstoj. Čeprav lisica ubije piščanca in večje živali 

živijo od majhnih živali, pa je to, kar se zdi okrutnost, dizajn reda v tem ve- 

solju, razen za človeka. Kadar se človek ne vmešava, obstaja velika lepota 

ravnovesja in harmonije. 
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Kriza je tam. Kriza ni v svetu, to ni jedrska vojna, to niso grozljive delitve 

in brutalnosti, ki se dogajajo. Kriza je v naši zavesti, kriza je tisto, kar smo, 

kar smo postali … 

Zato je pomembno ... samospoznavanje. Brez razumevanja samega sebe ne 

more obstajati red na svetu. Brez raziskovanja celotnega procesa misli, čust-

vovanja in delovanja v sebi nikakor ne morejo obstajati svetovni mir, red in 

varnost. Zaradi tega je preučevanje samega sebe primarnega pomena in to ni 

postopek pobega. 

                                                                                  (se nadaljuje) 

 
J. Krishnamurti (11.5.1895 - 17.2.1986) je bil filozof, govornik in pisatelj, ki je imel izjemen 

vpliv na mišljenje 20. stoletja. Iz njegovih govorov od leta 1934 do 1985, KFI , 2020. Prevod 

I. P.  

 

 

Ista reka življenja, 

ki mi noč  in dan teče po žilah, 

teče tudi po svetu 

in pleše v ritmičnih taktih. 
 

Isto življenje se veselo poganja 

skozi zemeljski prah v neštetih travnih bilkah 

in brizga v bučnih valovih listja in rož. 
 

Isto življenje se ziblje 

v oceanski zibki rojstva in smrti, 

v plimi in oseki. 
 

Čutim, kako mi udje žaré 

ob dotiku s tem svetom življenja. 

 

Rabindranath Tagore 

     Gitandžali, spev LXIX 
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H. P. B. IN PREDHODNIKI NOVE UMETNOSTI, II. del 

 

Eduardo J. Gramaglia 
 

Glasba, okultizem in 20. stoletje 

Glasbi so prepogosto pripisovali vlogo »zabavanja«, ki je v glavnem priv-

lačna za človeška čustva. Po mojem mnenju pa ima glasba globlji in pome-

mbnejši vidik, kar je morda posledica dejstva, da je sama glasba narejena iz 

'materiala', podobnega 'tkanini' Vesolja. Skozi obdobja so se vzvišene ideje 

izrazile na različnih področjih znanja in človeškega prizadevanja. 

Zdi se nesporno, da je bil že od začetka prejšnjega stoletja poudarek na znan-

stvenem znanju in lahko sklepamo, da bo glasba sčasoma imela priložnost, 

da se izkaže kot resnično sredstvo za božanske ideje in bo tako dosegla še en 

vrhunec, morda celo višji od tistih zlatih stoletij vse od renesanse do 19. 

stoletja, v katerih je bilo utelešenih tako veliko navdihnjenih skladateljev. 

Tako znanost kot umetnost sta lahko sredstvi za božanske ideje, ki jih vliva- 

jo tista Velika bitja, katerih edini namen je dvig človeštva in uresničitev tega 

'Božjega kraljestva', ki ga je predvidel sveti Pavel. Že od tistih zgodnjih le- 

murijskih dni je to vedno obstajalo, vendar je na Zemlji šele treba 'sprožiti', 

da bi prineslo tisto zlato dobo univerzalnega bratstva, o kateri tiho priča tako 

veliko mitov. 

Dejansko Bog samega sebe nikoli ni pustil brez potrditve: skozi stoletja so 

mnogi pionirski misleci začrtali in razvili pot Brezčasne Modrosti. Vendar 

pa se je ustvarjalnost, ki so jo pokazali, pogosto izkazala za nekoliko motečo 

in to zato, ker je bilo treba stare vzorce uničiti. Nekateri veliki skladatelji, 

kot je J. S. Bach, so gradili na že obstoječi tradiciji, medtem ko so jo nekateri 

drugi, kot je L. V. Beethoven, prišli uničiti in tako utreti nove poti. 

Beethoven je uspel narediti svoj 'skok v abstrakcijo', kot to razkrivajo 

njegove poznejše sonate in godalni kvarteti. Vendar pa vse do 20. stoletja 

glasba ni mogla, v dobro ali slabo, korenito kljubovati starim pravilom in se 

podati v neznano z  nedvomno istim ''skokom v abstrakcijo'', ki ga je posku- 

silo slikanje. 
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Glavni vir navdiha za skladatelje 20. stoletja je bil nedvomno Richard Wag-

ner, zlasti s svojim Tristanom in Izoldo (Tristan und Isolde), s katerima je 

ob koncu 19. stoletja že raztegnil meje tonskega sistema do svojih skrajnih 

meja, onkraj katerih bi bil preprosto obsojen na izginotje. Po tej poti bo kas- 

neje stopal Arnold Schoenberg, ki se je zavestno odločil prestopiti te 'tonske 

meje', vendar je to zagotovo storil na podlagi Wagnerjevih dosežkov. 

Tako težko je uskladiti Wagnerjevo samozavestno, ponosno, brezobzirno in 

megalomansko osebnost s tistim visokim in resničnim umetnikom (kot so ga 

imenovali tudi sami Mojstri), ki je revolucioniral svet umetnosti. S tem, ko 

je napisal tako zloglasni članek, kot je »Das Judentum in der Musik« (»Judo-

vstvo v glasbi«), v katerem je Jude označil kot 'zlo zavest naše sodobne 

civilizacije' – kar je pozneje Hitlerju služilo kot model, ki se ga je oprijel –, 

in hkrati ustvarjal najvišje harmonije in glasbene tehnike, so bile izražene 

značajske poteze, ki jih redko najdemo v posamezni osebnosti. 

Wagnerjeva ponavljajoča se tehnika vodilnega motiva (pridružene melodič-

ne teme) je s svojimi udeležbami v njegovih operah tako daljnosežna, da se 

lahko vprašamo, kakšni močni miselni tokovi so obstajali v času, ko sta de-

lovala Blavatsky in Wagner. Ko Siegmund v prvem dejanju Valkire (Die 

Walkiire) najde svojo izgubljeno sestro Sieglinde, bo zgolj pozoren poslu-

šalec zaznal, da glasba uvaja kompleksen kontrapunkt, v katerem se ne 

predlaga le ljubezen: v ozadju se nejasno sliši grozeč motiv (tema) sta-

rodavnega prekletstva. 

Njegova glasba je tako sposobna delovati kot 'mentalna raven', ki daje doda-

tne, na odru sploh ne nakazane informacije. Drzna kromatična harmonija 

dopolnjuje tonski koncept z zelo filozofskimi implikacijami: v Parsifalu 

nasprotovanje diatonično-kromatičnih modusov prikazuje boj med Silami 

Luči, utelešenimi v Skupnosti Grala, in silami teme, ki so jo poosebljali 

Klingsor, cvetlične deklice in padli vitezi. Ta miselna podlaga za globoko 

čustveno glasbo in postavljanje v ospredje polarnih nasprotij je morda mo- 

goče razložiti z Wagnerjevim soncem in podznakom v dvojčkih in v 

povezavi z Venero.  
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Čeprav je bila njegova glasba globoko ezoterična, pa glede Wagnerja ni zna-

na nobena povezava s teozofskimi spisi, pri čemer pa je zagotovo obstajala 

pri nekaterih ključnih skladateljih, ki jih je navdihoval v naslednjem stoletju. 

Obstaja razlog za to, da je Gustav Mahler po ustvarjanju dveh tako tragičnih 

simfonij svojo tretjo simfonijo naslovil »Veselo znanje«. Po besedah 

Derycka Cooka, znane avtoritete za Mahlerja, je ta simfonija nakazovala 

''novo odkriti optimizem oziroma neke vrste mistično razkritje upravičenosti 

in namena obstoja''. Mahlerjev bližnji znanec Richard Specht o pogovoru z 

njim v Hamburgu leta 1895 zabeleži: ''Tretja simfonija naj bi upodabljala 

reinkarnacijo življenja skozi kraljestva do človeka in onkraj. Mahler je 

skušal izraziti »evolucijski razvoj … Narave v svoji celoti ... prebujene iz 

nedoumljive tišine«.'' Naslednja gibanja prikazujejo faze reinkarnacijskega 

vzpenjanja skozi kraljestva z vrnitvijo k Božanskemu Viru. 

Za trenutek se ustavimo z opombo, da vsaka simfonija temelji na ciklični 

obliki: njena glasbena arhitektura je res ujemanje cikličnih moči Narave, ki 

izvirajoče iz edinstvenega vira najdejo pot v ustvarjalni razvoj, da bi se nato 

vrnile in se ciklično ponovile na višjem obratu: čudovit prikaz cikličnega 

vračanja narave k izvornemu Viru. Prve uveljavljene in 'zaokrožene' pred-

hodnice te 'sonatne oblike' najdemo v delih prvega večjega predstavnika du-

najske šole: Josepha Haydna. 

Preko uglednega dirigenta Bruna Walterja – Mahlerjevega varovanca in in-

timnega prijatelja – poznamo Gustavovo srečanje s teozofijo leta 1890. 

 

H. P. B. in glasba sfer 

 

Zakaj bi morali v glasbi iskati kakršen koli 'ezoterični smisel'? Zato, ker bo 

glasba bolj kot katera koli druga umetnost ali panoga sčasoma razkrila, da je 

''inteligenten dizajn'', ki podpira to, da je vesolje organizirano v skladu z ne-

katerimi matematičnimi načeli, ki so v globokem ujemanju s človekom. Na 

vsakem koraku glasba  potrdi hermetični aksiom  ''kakor zgoraj, tako spodaj''. 

Priliv glasbenih idej v glasbeni skladbi lahko enačimo s prilivom svetlobe, 

ki prevzame obliko glasbe. Ta svetloba se 'dešifrira', se umakne ali se 

prevede v  glasbo, ko gre ta  skozi notranje uho  in možgane  navdihnjenega  
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skladatelja z občutljivim mehanizmom sprejemanja – kajti svetloba in zvok 

sta zgolj dve fazi lestvice vibracij, dva različna razpona. 

Tiste kozmične harmonije, ki se prevedejo kot svetloba, so rezultat ali so prej 

simfonične himne, ki izhajajo iz nenehnega gibanja življenjskih atomov 

tistih božanskih bitij, ki popolnoma napolnjujejo vesolje, mističen opis tega, 

kar je Aristotel – v svojem prizadevanju, da pojasni Pitagoro – imenoval 

''harmonija sfer''. Če je po mnenju Beethovna »glasba razodetje, ki je višje 

od katere koli druge modrosti ali filozofije«, potem je to, da se poglabljamo 

v skrivnosti glasbe, na nek način priprava na višje razumevanje. 

Za H. P. B. je bila ''harmonija sfer'' veliko več kot zgolj filozofska muha: na 

zvok je gledala kot na učinek, ki ga povzročajo vibracije etra, pri čemer pa 

lahko impulze, ki jih različni planeti sporočajo etru, primerjamo s toni, ki jih 

ustvarjajo različne note glasbila. S tem je dala ključ za razumevanje staro-

davne astrologije, kajti »nekateri planetarni vidiki imajo lahko za posledico 

motnje v etru našega planeta, nekateri drugi pa počitek in harmonijo«. 

Nekatere vrste glasbe nas spravljajo v blaznost, nekatere pa dušo povzdi-

gnejo do verskih stremljenj, tako kot nas nekatere barve vznemirjajo, druge 

pa nas pomirjajo in nam ugajajo. Jasno je povedala, da »obstaja skrivnostno 

zavezništvo med barvo in zvokom«. 

 

Glasba prihodnosti: primer Aleksandra Skrjabina 

 

Če bi lahko katerega izmed skladateljev 20. stoletja najbolj pravilno označili 

za predhodnika tiste 'nove umetnosti', ki predpostavlja in gradi intimno raz-

merje med barvo in zvokom, je to ruski skladatelj Aleksander Skrjabin. V 

njegovem konceptu glasbe zvok prežema vse oblike, vsak atom planeta pa 

ima svoj lasten zvok in barvo:  izziv priklica oblik v glasbo in prepoznavanje 

individualnega akorda vsakega človeka, ki prispeva k Veliki simfoniji, sta 

bili, kot kaže, glavni liniji, na katerih je bila zasnovana njegova glasba. 

Skrjabin je bil eden od najbolj inovativnih zgodnjih sodobnih skladateljev. 

Sčasoma je močno vplival na glasbeni svet in na skladatelje, kot sta Igor 

Stravinski  in  Sergej Prokofjev.  Čeprav je  bil  za  časa življenja  splošno 
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znan, je bil po smrti hitro in drastično prezrt. 

Faubion Bowers je v svojem delu Novi Skrjabin (The New Scriabin) zapisal: 

»Najožji kolegi Skrjabina niso v glasbi, temveč v poeziji z Williamom 

Blakeom ali v slikarstvu z Nicholasom Roerichom … Skrjabinova filo-

zofija je predvsem želela pretvorbo snovi v glasbi.« Po Bowerjevem poro-

čilu je imel Skrjabin v francoščino preveden Ključ k teozofiji od H. P. 

Blavatsky, »njegovi pogovori pa so bili zapolnjeni s teozofijo in z osebnostjo 

H. P. Blavatsky«. 

Preveč poenostavljeno se je posmehovati Skrjabinu zaradi njegovih dom-

nevnih samozavajajočih prepričanj v njegov 'mesijanski klic'. Ko človek 

pogleda v njegove zasebne beležke, v njih najde njegovo enigmatično izjavo: 

»Prišel sem vam razkriti skrivnost življenja, skrivnost smrti, nebes in 

Zemlje; ves svet je preplavljen z valovi mojega bitja.« Skrjabinovo pre-

pričanje v romantično in skrivnostno nalogo umetnosti, ki jo je navdihnil 

Wagner, je bilo v resnici okrepljeno zaradi povezanosti s teozofskimi učenji. 

Od svoje prve simfonije v E-duru (1900) si je prizadeval za panteistično 

sintezo vseh umetnosti, v katerih bi morali sodelovati človeštvo in narava. 

Svoje ideje je zlasti poskušal uglasiti v svojem orkestrskem delu Prometej, 

Ognjena pesem (Prometheus, le Poeme du Feu) op. 60 (1911). V tej sim-

fonični pesnitvi poskuša povezati določene tipke z barvami in tisto, kar za 

večino glasbenikov predstavlja nepomembno formalnost, so zanj prikazi 

energije in eksperiment z zvokom in barvami. Njegova 'čudna mistična 

teorija' – tako se imenuje, ker je slabo razumljiva – naj bi bila mešanica 

estetike, religije in teozofske kozmogonije: nekakšna 'filozofska programska 

glasba'. 

Skrjabinov harmonični besednjak naj bi bil zrel in manj fiksno izkoriščen, 

kot bi si lahko zamislil sam Chopin: 'temnejši podtoni' v njegovi glasbi vča-

sih razkrijejo 'hudiča v ozadju' – pravi Jevgenij Sudbin, dandanes eden od 

najbolj prepričljivih in najbolj razburljivih izvajalcev Skrjabinove klavirske 

glasbe. Po skoku v religijsko filozofijo Trubetskoya (op. prev. v fonologijo), 

v Nadčloveka (Übermensch) Friedricha Nietzscheja in teozofske spise gospe 

Blavatsky se ni  videl zgolj kot  skladatelja, temveč kot  nekoga, ki bi lahko 
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spremenil svet. 

Šele pokazalo se bo, ali je bila Skrjabinova trditev plod napihnjenega ob-

čutka lastne pomembnosti ali prepoznane sposobnosti učenca, da sproži 

ideje, ki bi lahko pomagale pri uvajanju novega sveta. Ne bi se smelo zdeti 

ne-navadno, da je Šostakovič označil Skrjabina za 'grenkega glasbenega 

sovražnika': trdil je, da je 'njegova glasba težila k nezdravi erotičnosti … 

mističnosti … in pobegu iz resničnosti življenja« – besede niso preveč 

presenetljive, saj so prišle od nekoga, ki je ostal v ZSSR in je moral preživeti 

Stalinov režim, h kateremu je moral prispevati z domoljubno glasbo in 

panegiriko, da bi bil rehabilitiran po drastičnih ukrepih iz leta 1948. 

Astrolog in skladatelj Dane Rudhyar je zapisal, da je bil Skrjabin »eden od 

velikih pionirjev nove glasbe prerojene zahodne civilizacije, oče bodočega 

glasbenika« in protistrup za »s pravili določeno« glasbo 'Schoenbergove 

skupine'. Skrjabin je razvil svoje zelo osebne teorije o glasbi, povezani s 

svetlobo in barvami, njegov abstraktni misticizem pa je temeljil na vlogi 

umetnika v odnosu do uma, misli in zaznavanja. 

 

Zaključek 

 

V članku, ki zajema tako obsežno temo, je nujno treba marsikaj pustiti neiz-

rečeno, mnogo pa neimenovano. Predhodniki, ki so ugledali nov miselni 

svet, so v svoji vlogi pogosto prezrti. Ta 'damnatio memoriae ali obsodba 

spomina', ki so ji podvrženi – v glavnem na podlagi spola in ideologije – bi 

lahko zabrisala njihova imena, nikoli pa njihovega prispevka k razmišljanju, 

ki bo cenjen prej ali slej, ko se bo oblikoval nov svetovni red. In kot vedno 

mora vprašanje »Kdo je bila H. P. Blavatsky?«, navdihovalka pionirjev in 

predhodnikov, ostati brez odgovora in morda bo vedno tako. 
 

 

(Eduardo J. Gramaglia, član TD v Argentini, je mednarodni predavatelj in poklicni pianist, 

z diplomo iz klasične filologije ter z znanjem stare grščine, sanskrta in lati-nščine. Objavil 

in prevedel je knjige o starodavni astrologiji, je pa tudi strokovnjak za mite, religije in tajne 

šole; The Theosophist, september 2020; prevod I. P.) 
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JESEN 

 

Kakor od daleč pada list na list, 

kot da na nebu rumene vrtovi; 

vsi padajo z zanikanjem v očeh. 

 

In težka zemlja pada po nočeh, 

v samoto pada iz vseh daljnih zvezd. 

 

Vsi padamo. Ta roka, te oči. 

Vsem je zapisan padec: neizbežno. 

 

A Eden je, ki neizmerno nežno 

to večno padanje v rokah drži. 

 

            Rainer Maria Rilke 

             (1875 – 1926) 
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ISKRICE BREZČASNE MODROSTI 

 

Dragulji z Vzhoda, H. P. Blavatsky 
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JAKOBOVA  LESTEV 
 
 

Mary  Anderson 

 

V Génezi, knjigi o nastanku sveta in človeka v stari zavezi Svetega pisma, je 

pripoved, kako je Jakob, Izakov sin in Abrahamov vnuk, hodil po puščavi, 

legel in si položil nekaj kamnov pod glavo, da bi zaspal. »In je sanjal in za-

gledal lestev, postavljeno na zemlji, njen vrh pa je segal do nebes; in je videl 

angele božje, kako so hodili po lestvi gor in dol« (Gen., 28:12). »In glej, 

Gospod je stal nad njo … » (ibid., 28:13) 

Ves opis – lestev, angeli, ki  hodijo po njej gor in dol, in Gospod, ki stoji na 

vrhu –  nas lahko v marsičem spomni na simbolne razlage v povezavi s teo-

zofskimi učenji in  teozofskim življenjem. 

Katera učenja so morda zajeta v Jakobovih sanjah? Lahko pomislimo na tale: 

1. »Ustvarjenje« - božanski izliv 

2.  Evolucija 

3.  Kraljestva Narave  

4.  Reinkarnacija 

5.  Zgradba človeškega bitja  

6.  Človeško napredovanje 

7.  Duhovna pot 

 8. Pomen sanj na splošno 

 9. Vseprisotnost Božjega  

 

Pretehtajmo vsako od omenjenih poglavij po vrsti: 

1. » Ustvarjenje« - božanski izliv 

 

Po teozofskih učenjih je izvor našega vesolja EN SAM TEMELJNI 

PRINCIP, ki ga lahko imenujemo Bog, Absolutno, Osnova obstoja, Para-

brahman in tako naprej. V Jakobovih sanjah ga verjetno simbolizira Gospod, 

ki stoji na vrhu lestve. Ta Temeljni princip je iz sebe izlil dva vidika samega  
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sebe in je zato izvor tistega, kar imenujemo Duh-ali-Zavest in Materija. Ta 

izliv lahko predstavljajo angeli, ki se spuščajo po lestvi navzdol. Ker gre za 

dva vidika ENEGA, sta Duh-Zavest in Materija vedno povezana, toda v 

njuni povezanosti se Duh-Zavest sprva ovije z materijo ali, kot rečemo, se v 

njej zaduši. To imenujemo  »involucija« (»ovijanje v nekaj«). 

2. Evolucija 

 

»Evolucija« dobesedno pomeni »odvijanje« -  beseda je sestavljena iz dveh 

latinskih besed: ex, ki pomeni ven iz, in volvere – zviti, zvijati. Toda če se 

nekaj odvija (razvija), je pred tem moralo biti ovito ali zavito. Če odvijemo 

šal, ki ga imamo okrog vratu, ali pa obvezo okoli prsta, smo si šal ali obvezo 

morali najprej oviti. Tako tudi evolucija kaže na involucijo, najprej se je 

moralo nekaj »oviti«, preden je lahko prišlo do »odvijanja« ali razvoja, evo-

lucije. Involucija ali ovitje duha/zavesti v materijo je lahko simbolno pri-

kazano kot spuščanje angelov po lestvi navzdol, vzpenjanje angelov po le-

stvi navzgor pa simbolizira evolucijo, ko se duh/zavest osvobodi iz materije. 

3. Kraljestva Narave 

 

Evolucija poteka skozi različna Kraljestva Narave, ki jih lahko simbolično 

opišemo (kot je to storil že Geoffrey Barborka v svojem delu The Divine 

Plan) kot prečke ali kline na lestvi. Prečke torej predstavljajo različna 

kraljestva narave, začenši od spodaj so to: mineralno, rastlinsko, živalsko, 

človeško in nadčloveško. Tako se to isto življenje, zavest ali duh dviguje po 

lestvi navzgor in v silno dolgih obdobjih prehodi pot skozi vsa kraljestva 

Narave.  

Tako poteka nenehno gibanje po lestvi navzdol in potem navzgor: duh/za-

vest prodira vedno globlje v materijo – se vedno bolj spušča po lestvi na-

vzdol, nato pa se postopoma osvobaja iz primeža materije in se vzpenja po 

lestvi navzgor. 
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4. Reinkarnacija 

Gibanje po lestvi navzgor in navzdol nas lahko spomni tudi na naše inkar-

niranje, na naša življenja in smrti: naš spust v materijo, v fizično telo ob 

rojstvu in nato naš dvig v območja finejše materije, ko ob smrti zapustimo 

svoje telo. Goethe je to zapisal v čudovitih verzih: 

Človekova duša je kot voda, 

pride iz nebes, 

pa se dvigne v nebesa. 

In znova in znova 

se mora vračati na zemljo 

v nenehnem spreminjanju. 

 

Naša življenja na zemlji in bivanja v nebeškem kraljestvu se lahko primer-

jajo z dnevom in nočjo, s poletjem in zimo, z oseko in plimo – in s pojav-

ljanjem in izginevanjem vesolj. Prva temeljna predpostavka (propozicija) v 

Tajnem nauku pravi, da je manifestirano vesolje prežeto z dvojnostjo 

(dualnostjo), kot na primer svetloba in tema, vroče in mrzlo in podobno, 

nenehno gibanje od ene do druge skrajnosti pa HPB imenuje Druga temeljna 

predpostavka – »zakon periodičnosti«. Tako lahko angeli, ki se v Jakobovih 

sanjah vzpenjajo po lestvi proti vrhu in se nato spet spuščajo, predstavljajo 

gibanja v Naravi, v katera so vpletena vsa bitja.  

5. Zgradba človeškega bitja 

 

S tega vidika smo mi  Jakobova lestev. [Lahko si zamislimo, da lestev pred-

stavlja nas.] Ta lestev našega bitja tedaj sega od Duha na vrhu lestve, če ta-

ko rečem, kjer v svetopisemski zgodbi stoji Gospod, gre skozi duhovni uvid, 

ki je Modrost in Ljubezen ( ali budi), se nadaljuje  skozi razum (ali manas), 

ki je v svojem najvišjem vidiku (budi-manas) združen z Modrostjo in 

Ljubeznijo, oziroma je v svojem najnižjem vidiku  (to je kama-manas) zdru- 

žen z našimi emocijami, željami, sebičnostjo, potem pa se spusti še navzdol 

do fizičnega telesa.  
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Vzpenjanje po lestvi bi pomenilo, da se naša zavest dviga s fizične ravni na 

tako imenovano astralno ali emocionalno (čustveno) raven, kjer se dogaja 

večina sanjanja, nato pa še na višje in bolj duhovne ravni, kjer lahko sanjamo 

celo preroške sanje, kakor jih je sanjal Jakob. Na lestvi stojimo zavestno po 

navadi na fizični, emocionalni in mentalni ravni, toda tudi druge ravni so 

navzoče, čeprav se jih večinoma ne zavemo. Tudi te obstajajo; to so dejstva 

v naravi. Teoretično so višje ravni dosegljive vsak trenutek. Vendar se morda 

ves čas dvigamo in spuščamo le po nižjih prečkah lestve. Nekdanji 

predsednik Teozofskega društva N. Sri Ram je primerjal človeško bitje z 

viseči vrvjo. Na tej vrvi je sedem vozlov, razporejenih kakor prečke na lestvi, 

vsak vozel predstavlja enega od sedmih principov človeka. Gospa Blavatsky 

poudarja, da je v vsakem človeku vseh sedem principov, vendar se praviloma 

vsak princip popolnoma razvije šele po daljšem časovnem obdobju. Če pa je 

naša posvetitev, naša aspiracija zelo močna, morda hitreje pridemo višje in 

mogoče dosežemo prečko na lestvi, in lahko bi rekli, da se takrat spusti in 

pride po nas angel milosti ali inspiracije. 

6. Človeško napredovanje 

 

Dviganje  po lestvi pa lahko simbolizira tudi pot vsega človeštva od stopenj 

popolne nedolžnosti, nevednosti in nedejavnosti – to so tamasične stopnje,  

skozi stopnje delovanja, strasti, materializma in celo nasilja -  to so rajasične 

[radžasične] stopnje, in končno, ko se človeštvo nazadnje dvigne na stopnjo 

harmonije, miru, ljubezni in modrosti – doseže najvišje stanje:  to je sattva. 

Smo pri svojem vzponu deležni kakšne pomoči? Se od zgoraj spustijo roke 

in nam pomagajo? Morda prav toliko, kolikor tudi naše roke segajo navzol 

in pomagajo tistim, ki so za nami. Znana je zgodba o ženi, ki je bila zelo 

skopa, toda nekoč je beraču dala korenček. Po njeni smrti jo je prav ta 

korenček ponesel proti nebesom, vendar se je mnogo ubogih duš oprijelo 

roba njenega oblačila, da bi se tudi dvignili v nebesa. Ženska njihove teže 

niti ni čutila, ko pa se je ozrla in jih zagledala, se je zelo razjezila. Zato se jih 

je hotela otresti. Toda med otresanjem je izpustila korenček in je tako 

izgubila edino priložnost, da bi se odrešila. 
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Seveda gremo vsi skozi stopnje lakomnosti in posesivnosti, toda dobili bomo 

še druge priložnosti, dokler se ne bomo naučili dajati in deliti z drugimi, kar 

imamo. 

7. Duhovna pot 

 

Lestev lahko predstavlja tudi vrhunec človeške evolucije – duhovno pot, ki 

pelje v popolnost in onkraj človeške stopnje. Tudi v Glasu tišine (The Voice 

of the Silence) je duhovna pot opisana v primerjavi z lestvijo: 

»Lestev, po kateri se kandidat vzpenja, je sestavljena iz prečk trp-

ljenja in bolečine … Zato, gorje tebi, učenec, če se te drži še ena sama 

pregreha, ki je nisi odpravil! Kajti tedaj bo lestev popustila in te bo 

zrušila …  Pazi, da še vedno blatne noge ne boš postavil na prvo 

prečko lestve!«  

Duhovno življenje se pogostokrat omenja kot pot ali tok ali stopnice, na 

primer besedilo Zlate stopnice (The Golden Stairs). Lestev, kakor tudi 

stopnice ali stopnišče, je primeren simbol, saj sporoča, da se moramo – če 

hočemo doseči vrh – vzpenjati, se truditi in vztrajati. Lestev ali stopnice niso 

dvigalo, še manj gorska železnica, ki nas popelje na vrh, na naš cilj, najsi bo 

to naslednje nadstropje ali pa vrh gore. Potruditi se moramo, da pridemo tja. 

(Angeli imajo verjetno privilegij, ko se očitno brez napora dvigajo in 

spuščajo po lestvi,  ljudje pač ne! Toda rečeno je, da morajo vsi angeli nekega 

dne v prihodnosti preiti tudi človeško kraljestvo, če tega še niso storili že v 

preteklosti.) 

8. Pomen sanj na splošno 
 

Jakob je v sanjah videl lestev. V hindujski filozofiji se stanje zavesti v sanj-

ah ali transu imenuje svapna. Obstajajo štiri stanja zavesti – v sanskrtu štiri  

avasthe. Prvo od štirih stanj zavesti se imenuje jagrat  [džagrat] – to je bu-

dna/čuječa zavest [v Vedanti tudi vaishvanara];  drugo stanje je swapna - 

zavest v sanjah; tretje stanje je sušupti in ustreza spanju brez sanj. Četrto in 

zadnje stanje se imenuje turiya, to je transcendentalno stanje, ki je onkraj 

vseh naših predstav. 
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Gospa Blavatsky je poudarila, da so različne vrste sanj: preroške, alegorične, 

take (dobre ali slabe), ki jih pošiljajo adepti, retrospektivne, opozorilne glede 

drugih, pa zmedene sanje, fantazije ali kaotične podobe zaradi slabe prebave, 

duševnih problemov ali drugih zunanjih vzrokov (H. P. B. Teaches, stran 

433 in naprej). 

H. P. B. tudi omenja, da »noben starejši adept ne sanja …,  sanje … so ilu-

zije« (prav tam, stran 433). Krishnamurti je dejal, da nikoli ne sanja. Z viš-

jega vidika so sanje iluzorne …, tako kot se nam bosta nekega dne morda 

zdela iluzorna naše sedanje življenje na Zemlji ali sedanja manvantara.  

Naslednje besede iz Shakespearove drame Vihar (The Tempest, 1610 ali 

1611)) bi se lahko nanašale na konec neke manvantare ali na katero koli 

obdobje aktivnosti: 

Naših bučnih zabav je zdaj konec. Ti naši igralci, 

kot sem vam napovedal, so vsi duhovi in 

stopili so se v zrak, razblinili v redek zrak.  … 

Iz take smo snovi kot sanje … (4. dejanje, 1. slika) 
 

Na naši sedanji, nepopolni stopnji so sanje marsikdaj poskus končati nedo-

končano opravilo, rešiti probleme, ki so ostali s prejšnjega dne. Prav zato 

posvečajo sodobni psihologi sanjam veliko pozornosti, in to že vse od Freu-

da naprej.  C. G. Jung in drugi poudarjajo pomen sanj, saj lahko z nak-

lonjenostjo in intuicijo odkrijejo probleme in njihove vzroke, ki so jih 

pacienti potlačili, te potlačitve pa so jih pripeljale v zmedenost, depresijo in 

psihično bolezen. V mnogih primerih je bilo zdravljenje učinkovito, kadar 

so pacienti, ki so morali sami opraviti veliko dela, spoznali in sprejeli, kar so 

bili potlačili in kar se je pojavljalo v sanjah. 

9. Vseprisotnost  Božjega 
 

To je morda najbolj navdihujoča lekcija, ki nam jo dajo Jakobove sanje. Tu 

je citat iz  knjige Jung in zgodba  našega časa  (Jung and the  Story of  Our 

Time ), katere avtor Laurens van der Post je bil že v rani mladosti prevzet od 

Jakobovih sanj:  
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 » … gre za pogled na življenje in njegov najvišji pomen, smisel. 

Verjamem, da je to tisto, kar želi povedati prispodoba lestve in njena 

postavitev med nebom in zemljo. Zagotavlja, da bomo z njo ljudje in 

vir našega smisla za vedno v stiku, v povezavi. Menim, da preha-

janje angelov po lestvi predstavlja prav to, saj angeli so sli … » (stran 

8). 

Z drugimi besedami, potencialno smo vedno v stiku z Neskončnim, vendar 

tega ne uvidimo.  

                »Ne glede na to, kako zapuščeni in brez pomoči so ljudje sami ali pa     

                 svet okoli njih, pa Jakobovo stanje, velika nevarna pustinja, iz katere   

                 beži v strahu za svoje življenje, ta podoba človeka, ki ne vidi rešitve,  

                 zatrjuje, da človek ni nikoli sam …«   

             Jakobu pa niti ni bilo treba prositi za pomoč …, sanje so mu    

             prinesle takojšnjo obljubo pomoči od samega vira stvarstva …«   

             (strani 8-9). 

 

Še več, prispodoba pokaže, da je pot duha dvosmerna zadeva, saj se angeli 

ne le spuščajo z vrha, temveč se po lestvi tudi dvigajo. To simbolizira, da je 

dialog med Bogom in človekom mogoč, kar pomeni, da je Božje vedno dose-

gljivo. Navsezadnje, naša najgloblja narava je božanska. Iskreno globoka 

prošnja k Bogu, ki je dejansko v nas, nikoli ne ostane neuslišana (čeprav gre 

lahko tudi pri tem za samoprevaro).  

Te sanje sporočajo spoznanje, da Jakobova lestev vedno stoji, čeprav se tega 

večinoma ne zavedamo. Angeli, sli Gospodovi, sli Atme, sli Božjega vedno 

obstajajo. Nikoli nismo sami, morda še najmanj, kadar se čutimo osamljene. 

Znana zgodbica pripoveduje o možu, ki je po obali hodil z Bogom. 

Nenadoma pa je začutil, da je sam. Ozrl se je in videl dva para stopinj v 

pesku, malo dlje nazaj. Nato pa samo še svoje stopinje. V obupu je vprašal: 

»Kje si bil, Gospod, ko sem hodil sam?« In dobil je odgovor: «Nosil sem 

te.« 

Gospa Blavatsky je poudarila, da živimo v svetu dvojnosti, dualnosti. In 

relativno dobro in relativno zlo obstajata v tem svetu dvojnosti – svetu iluzi- 
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je, kar pa ne pomeni, da lahko preziramo zakone sveta, kajti smo del tega 

sveta. Naš sedanji zavestni jaz, ki je zavesten v tem svetu, je tudi navidezen, 

iluzoren, saj ni naš resnični duhovni jaz. Toda ta iluzorni svet – ali bolje, le 

relativno resnični svet – je odsev (refleksija) tistega, kar je popolnoma 

resnično. Vzpenjamo se šele k dnu lestve. 

Mogoče nam bo v pomoč, če bomo spoznali varljivo naravo sveta dvojnosti 

in se začeli vzpenjati po Jakobovi lestvi, če bomo uvideli varljivo naravo 

mnogih dvojnosti, ki jih ustvarjamo ali podpiramo, kadar govorimo o 

dobrem in zlu, svetlobi in temi in podobno, še posebej, če s temi izrazi 

kritiziramo druge. Enosti ne moremo iskati samo vertikalno, se pravi, ne 

moremo iskati globlje narave enosti, ne da bi jo iskali tudi horizontalno - z 

drugimi človeškimi bitji, našimi soljudmi.   

(The Theosophist, april 2007; prevod I. P. K.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

William Blake, Jakobova lestev 
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KOMENTAR  KNJIGE GLAS TIŠINE, II. del 

 

Clara Codd 

 

Drugi del 

Tretja dvorana je Modrost. Nek umetnik iz Johannesburga mi je naslikal sli-

ko o treh dvoranah. Rjavo obokana je dvorana NEZNANJA, okrašena s cve-

tlicami je dvorana UČENJA, območje luči pa je dvorana MODROSTI. To je 

na drugi strani nižje ravni, onkraj Kama-manasa. To je Budhi-Manas, dvo-

rana modrosti – dvorana resničnega sijaja, razumevanja in moči, onkraj 

katere se nahaja neskončno morje Akshare. 

Tretjo dvorano Šankaračarja imenuje spanec brez sanj, kajti iz nje ni mogo-

če izvleči nobenega spomina na oblike, temveč zgolj občutek intenzivnega 

sijaja. Nekateri od nas včasih ponoči, ko se osvobodimo teles, uspemo priti 

v tretjo dvorano. To je tudi raven devachana po smrti. Če uspete to doseči, 

ko ste ponoči izven telesa, se vam od tam ne bodo povrnile nobene podobe, 

temveč boste s seboj prinesli izreden občutek lahkosti, svobode in blaženosti. 

Prepričana sem, da ste nekateri imeli tak občutek.  

Onkraj te pa je to, kar Šankaračarja imenuje četrta stopnja – stopnja Turiya. 

To dosežejo zgolj zelo izkušeni jogiji in svetníki. To je svet samadhija in 

onkraj tega se razteza neskončno morje Akshare, neuničljiv Izvir Vsevedno-

sti. Gospa Blavatsky pravi, da se bo v nas rodila vsevednost takrat, ko se 

bosta tam srečali naši hipofiza in epifiza. Mislim na dvorano učenja ali na 

psihični svet, na podzavestni svet psihoanalitika in na dvorano modrosti, ki 

je nadzavestni svet. Dr. Volgeysi, madžarski psihoanalitik, pravi, da je neka 

oblika meditacije nujna za sodobnega človeka.  Ugotovil je, da najbolje po-

skrbi za svoje razvijajoče se bolnike tako, da jih spravi v stik z njihovim nad-

zavestnim jazom, namesto da bi kopal po njihovi podzavesti. 

Če bi rad varno prekoračil prvo dvorano, glej, da tvoj razum ne bo zamenjal 

notranjega ognja strasti, ki tam gori, s sončno lučjo življenja. Pomislite na 

vse ljudi na svetu, ki počnejo tole: denar, bogastvo, seks – vse te stvari, za 

katere mislijo, da so sončna svetloba življenja. To je omamljanje, ker je tako  
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izjemno lepo: nekoč sem to sama bežno videla. Vem, zakaj jo imenujejo 

astralna raven, kajti blešči se kot mavrično spreminjajoči se dragulji. Vse je 

tako zelo lepo in če poslušate glasove, vas ti omamijo. Ne iščite svojega 

guruja v teh mayavičnih predelih. 

Ne obstaja noben guru, ki bi govoril z vami z astralne ravni. To vem, ker je 

tekom življenja toliko ljudi prišlo k meni in mi povedalo, da imajo Mojstra, 

ki jim je rekel to in ono. Vendar pa je to bil le nek vodnik ali duh na astralni 

ravni, ki lahko celo prevzame videz Mojstra. Poznam kar veliko lažnih moj-

strov na svetu. Obstajajo trije pravi Mojstri, ki jih vedno ponarejajo in to so 

Mojster K. H., Mojster Morya in Mojster Princ. Spomnim se izjave gospe 

Besant, da obstaja ena stvar, ki je ne morejo ponarediti in to je izraz oči. 

Ljudje na drugi strani lahko prevzamejo katerokoli želeno obliko - lahko 

izberejo sliko z vami na njej ali s komer koli drugim iz vaše avre.* 

Išči tistega, ki ti bo pomagal, da se boš rodil (to je rojstvo Kristusove zave-

sti) v dvorani modrosti, v dvorani, ki leži onstran, v kateri so vsi neznani in 

kjer sveti luč Resnice v sijaju, ki nikoli ne zbledi. Tisto, kar je neustvarjeno, 

prebiva v tebi, učenec, tako kot prebiva v tej dvorani. 

Ali sedaj vidite, kaj je pravi cilj notranjega življenja? Postati uglašen z 

Neskončnim v sebi. Glas tišine pravi, da ta Mojster lahko za vas stori še 

veliko več, kot lahko stori za vas nek Mojster zunaj – spomnim se, da nam 

je to dejal tudi C. W. Leadbeater. Če bi rad neustvarjeno dosegel in oboje, 

ustvarjeno in neustvarjeno povezal, tedaj se moraš znebiti svojih mračnih 

oblačil utvare. 

In potem pravi: Če bi rad dospel skozi dvorano modrosti v dolino blaženosti 

(to je Nirvana), potem, učenec, čvrsto zapri svoje čute pred zloveščo utvaro 

ločenosti, ki te odtujuje od ostalih. Za Gospoda je ena stvar prav tako po-

membna in draga kot druga. Nek zapuščeni človek je zanj enako pomemben 

kot Nadangel. Mislim, da nam je Kristus poskušal to povedati, ko je govoril 

o eni izgubljeni ovci. Ti in jaz misliva, da je to ali ono pomembno in da to 

ali ono ni pomembno, da ta oseba šteje ali da ta oseba ne šteje, vendar pa v 

očeh Gospoda kaj takega ne obstaja. 
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Ne bom govorila o zvokih, kajti sam C. W. Leadbeater ni povsem razumel, 

kaj resnično pomenijo ali simbolizirajo. Zaznati moraš glas svojega notra-

njega Boga na sedmero načinov. Prvi je kot slavčkov sladki spev in drugi 

kot akord srebrnih cimbal. Toda, ko je ubil vseh šestero in jih položil k nogam 

Mojstra, kar je božanskost v nas, tedaj se učenec potopi v Enega, postane ta 

Eden in živi v njem. 

Resnični okultizem je brezpogojna in absolutna odpoved jazu, tako v mislih 

kot v delovanju. 

Zdaj je tu nekaj majhnega, čemur bi lahko rekli nasvet, kako to storiti. Pre-

den stopiš na to pot, moraš uničiti svoje astralno telo, očistiti svoje mentalno 

telo in svoje srce. To pomeni izkoreninjenje vseh želja, ki se jih oprijemaš, 

da se dvigneš nad njih. Preden more um tvoje duše doseči razumevanje, 

mora pohoditi brstje osebnosti in streti črva čutnosti, tako da nikoli več ne 

bosta mogla nastati. In to je tisto, kar H. P. B. pravi o tem – »Resnični 

okultizem je odpoved jazu, brezpogojna in absolutna, tako v mislih kot tudi 

v dejanju.« Ne zase, temveč za svet žívi. Chela ni sprejet nič prej, kot mora 

izginiti njegova osebnost in postati mora zgolj koristna sila v Naravi. O vsem 

tem je zelo dobro govoriti, vendar pa to zahteva veliko dela. In potem je 

dejala: »Nemogoče je uporabiti duhovno silo, če v delavcu ostane najmanjši 

odtenek sebičnosti. Moči in sile duha so primerne zgolj za čiste v srcu in to 

je Božanska magija. 

Po tej Poti ne moreš hoditi, preden nisi sam postal ta Pot. Včasih si predstav-

ljamo to pot kot nekaj zunaj sebe, da nas nekdo postavi nanjo in nas vodi po 

njej, vendar pa je Pot v resnici hitra rast in razvoj naše lastne duhovne narave. 

Zaradi tega je v vsakem posamezniku edinstvena in nihče ne stopa po Poti 

natanko tako kot nekdo drug. H. P. B. pravi, da je čista ljubezen naj-

pomembnejši pogoj za pridobivanje znanja o sebi, za poznavanje naše bo-

žanskosti. Torej Glas tišine to vseskozi zelo poudarja. Tvoja duša naj prislu-

hne slehernemu kriku bolečine, tako kakor odpira lotos svoje srce žarkom 

jutranjega sonca. Vendar naj kane slehernega žgoča človeška solza na tvoje 

srce in tam ostane; ne otri je prej, preden nisi odstranil bolečine, ki jo je 

povzročila. 
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Te solze, oj, ti z usmiljenim srcem, so tokovi, ki namakajo polje večne ljube-

zni. In potem pravi: Zatri poželenje, toda ko si ga že zatrl, pazi, da ne bo spet 

vstalo od mrtvih. Zatri ljubezen do življenja. Ljubezen do življenja povzroča, 

da ne želimo umreti. Toda Mojster v svojem pismu gospodu Sinnettu 

imenuje telo varljivi jaz. Vendar pa se tako vam kot meni ne zdi niti malo 

varljiv. Če zatreš tanho, ne stori tega zaradi žeje po večnem življenju, pač 

pa, da bi nadomestil minljivo z večnim. 

Ko so vse želje tega srca uničene, potem si ta smrtnik nadene obleko 

nesmrtnosti. 

In potem pravi: Ne želi ničesar. To me spominja na čudovito izjavo v Upani-

šadah: »Ko so vse želje tega srca uničene, potem si ta smrtnik obleče nes-

mrtnost.« Obstaja pa še ena druga izjava: »Tisti, ki ne prosijo za nič drugega 

kot zgolj za ljubezen, Ti za vedno prebivajo v svojih srcih, kajti to je 

NJIHOV pravi dom.« 

Ne upiraj se karmi, niti nespremenljivim zakonom narave. Kristjani bi to 

imenovali sprejemanje Božje Volje. S krščanskega mističnega stališča je 

Božja Volja vse, kar se dogaja, zato je vse treba sprejeti z veseljem. Gospod 

Judge je to na precej pameten način povedal takole: » Na vsak dogodek po-

glejte, kot da je zgolj to, kar bi si želeli.« 

Potem pravi: Pomagaj naravi in sodeluj z njo; in narava te bo imela za ene-

ga izmed svojih stvarnikov in se ti bo pokoravala, ter na široko ti bo odprla 

portale svojih skrivnih soban. Pogosto mislim, da je skrivno znanje, ki ga 

imajo Mojstri, posebno znanje o Naravi, notranji in zunanji, o zakonih, ki 

urejajo celotno Naravo vesolja, vsako kraljestvo v njem. Kaj lahko vi in jaz 

naredimo, da se naučimo tega ogromnega znanja? Najprej pobrskajte zunaj, 

z opazovanjem narave in življenja ter se učite iz njiju. Iz opazovanja življenja 

sem se naučila več, kot sem se kdaj koli naučila iz katere koli knjige. 

Opazujte življenje in ljudi. Če želite izvedeti, kaj ste vi sami in če to lahko 

storite, ne da bi postali sebični, bodite pozorni na to, kako se drugi ljudje 

odzivajo na vas. S tem se vam bo to razkrilo. 

Nekaj čudovitega obstaja glede tovarištva, kajti tako veliko ljudi si želi tova- 
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rištvo, želijo si prijatelje, želijo si naklonjenosti, želijo si ljubezni. 

Krishnamurti je nekoč dejal: »To, kar si večina ljudi želi, je nekoliko naklo-

njenosti.« Vsi si jo želijo. Mnogi ljudje pa ne ubirajo prave poti, da bi jo 

dobili. Nekateri celo poskušajo ugotoviti, ali jo lahko kupijo. Toda ali veste, 

kaj je resnično tovarištvo? Ko nekaj počneš z vsem svojim srcem in to ena-

ko počne še nekdo drug, se takoj pojavi čudovita stvar, imenovana tova-

rištvo. Vendar pa ne more biti tovarištva med osebo, ki nekaj počne s celim 

srcem in nekom drugim, ki to počne s polovičnim srcem. Vidite, na kaj 

mislim. Resnična podlaga za tovarištvo je popolna srčnost. To je tisto, kar 

Luč na Pot imenuje Družabništvo Veselja in tudi bolečine. To je pot, ki je 

neločljivo povezana z naravo stvari – ne ustvarjamo je. 

Utišaj svoje misli in zberi vso svojo pozornost na svojega Mojstra, ki ga še 

ne vidiš, pač pa ga že čutiš. Davno preden boste videli Mojstra, Ga boste 

čutili. Prišli ste v to, kar bi lahko imenovali telepatska komunikacija z Njim 

in ne mislite zgolj na Mojstra, ki je za vas nekaj zunanjega, temveč na 

Mojstra, ki je v vašem srcu, v vas, v vaši božanskosti. 

Dolga in težka pot je pred teboj, o učenec. Ni dobro reči, da ni dolga in tež-

ka. Ena sama misel na preteklost, ki jo že imaš za sabo, te bo potegnila na 

tla in moral se boš vzpenjati znova. Za trenutek se ustavimo pri tej misli. Ali 

bi lahko preteklost zavrgli? Veliko ljudi živi v preteklosti. Neprestano se 

vrtijo v krogu – zakaj sem to storil in zakaj se to ni zgodilo? To ni zgolj 

jalovo, temveč je tudi zelo izčrpavajoče za dušo. Mojster je zato g. Judgeu v 

enem od pisem dejal: »Nase glej s popolno brezosebnostjo tujca in ne pusti 

se speljati niti v zaskrbljenost niti v obžalovanje.« 

Obe te bosta namreč ovirali. To je tako, kot da bi bila tvoja psihična moč 

pripeta na preteklost ali da bi bila pritrjena na prihodnost in potem nimaš 

dovolj moči, da bi se ukvarjal s sedanjostjo. 

Zatri v sebi vsak spomin na pretekla izkustva. (To je storil Krishnaji.) Ne 

oziraj se, ker si sicer izgubljen. Ne verjemi, da je mogoče zatreti strast s tem, 

da se ji vdaš ali jo nasitiš, kajti to je zmota, ki jo navdihuje Mara. Če želji 

dajemo prednost, je ne zadovoljimo. Ponovno se bo pojavila še močnejša in  
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si bo želela še več. Ugotovili boste, da je tako. Torej moramo prenašati 

bolečino, ki jo povzroča s svojimi glasnimi zahtevami tako dolgo, dokler ne 

preneha. 

In potem pravi nekaj nadvse očarljivega – Luč edinega Mojstra, edinstvena 

zlata luč Duha, ki nikoli ne zbledi, lije od vsega začetka svoje blesteče žarke 

na učenca. Njeni žarki prodirajo skozi goste in temne oblake gmote. Ali ni 

čudovito! Samo predstavljajte si! Vi in jaz imava večno povezavo z najino 

božanskostjo. H. P. B. v Tajnem nauku pravi, da nebeške Deve vzamejo ta 

žarek, Sutratmo, in ga vstavijo v možgane novega otroka v trenutku, ki se 

imenuje oživljanje pred rojstvom. Pravi, da je videti kot klin svetlobe, ki 

vstopi v otrokove možgane. Ta žarek je vedno tam. Po smrti nas bo odpeljal 

domov v devachan in ko nas prevevajo takšne misli in imamo težnjo, sije, 

žari ter se širi. Težnja je klic k Jazu. Takoj se bo zavedal in dal več od sebe. 

Torej žarek sije na nas od samega začetka. Njegovi žarki prodirajo skozi 

goste temne oblake materije in so tèmni. Spomnim se, da je C. W. Leadbeater 

govoril o tem. Dejal je, da preprosto nimamo pojma, kako temno je svetovno 

ozračje okrog nas. Zaradi tega moramo trdno in potrpežljivo stati ter 

počakati, dokler ne pride luč in stremeti po njej. 

Toda, če meso ni pokorno, glava hladna, duša pa o, čvrsta in čista kot 

plamteči diamant. V nadaljevanju jo Glas tišine imenuje diamantna duša. Po 

mojem mnenju je diamantna duša tista, ki ima eno samo namero in nikoli ne 

omahuje, ne glede na to, kaj se zgodi – notranje ali zunanje, ne glede na to, 

kakšna tèma pritiska na nas. Ta namen je neomajen kot majhna žareča iskra. 

(Če) duša ni tako čvrsta in čista kot plamteči diamant, ti bleščeči prameni ne 

bodo dosegli sobane, njih sončna luč ne bo ogrela srca, niti ne bodo mistični 

zvoki z višin Akaše prodrli do ušesa, pa če na začetni stopnji še tako pozorno 

poslušaš. 

In naprej pravi: »Odtegni svoj um vsem zunanjim predmetom in vseh 

zunanjim podobam. Zatri tudi notranje predstave, da ne bodo metale temnih 

senc na svetlobo tvoje duše.« Ko presežemo tudi notranje podobe, potem 

naše misli ena za drugo odidejo od njih.  

In zdaj se je tvoj jaz izgubil v Jazu, ti sam v tebi Samem, združen v tisti Jaz, 
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iz katerega si prvič zasijal. Iz Njega smo prišli in vrnemo se k Njemu. Lanu, 

kje je tvoja individualnost, kje si lanu, ti sam? To je iskra, ki se je izgubila v 

ognju, kapljica, ki je utonila v oceanu, vedno prisotni žarek postane Vse in 

večni sijaj. 

Potem je ta čudoviti delček – Glej! Postal si luč, postal si zvok, svoj lastni 

Mojster si in svoj lastni Bog. Mislim, da je na to mislil Krishnamurti, ko je 

dejal, da ni drugega Boga kot je poveličan človek. Ti sam si predmet svojega 

iskanja: neprekinjen glas, ki odmeva iz večnosti v večnost, brez spremembe, 

brez greha, sedem glasov v enem. 

To je konec prvega dela, imenovanega Glas tišine. 

(op. prvi del komentarja je objavljen v redni izdaji glasila Teozofska misel, št. 1 iz leta 2016; 

prevod II. dela I. P.) 

 

 

 

 

 

 

 

Nicholas Roerich, Sofija - Modrost Vsemogočnega 

 

 

 

 

Meditiramo o Njem, ki je najbolj oboževan, ki prežema vesolje (fizično, 

čustveno in mentalno kraljestvo). Naj Njegov sijaj (božanska svetloba) 

osvetli našo inteligenco in nas razsvetli.  

Gayatri mantra 
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ODSEVI 

N. S. 

 

Poti Karme ne bi bile skrivnostne, če bi ljudje delali združeni in v 

harmoniji, namesto da so neenotni in v sporu. (Ključ k teozofiji) 

 

Ali se lahko z vsemi povežemo s popolno radodarnostjo, brez sence 

pravičnosti? Ali delite bolečino tako tistih, za katere naš omejeni vid presodi, 

da se motijo, kot tudi tistih, ki jim je bila storjena krivica? Ali smo prebujeni 

v sočutju, namesto da se veselimo 'dobro zaslužene' kazni, ki je bila 

odmerjena v naših zaprtih srcih? 

Zakaj domnevamo, da bitje, kakršno smo – nevedno, sentimentalno in polno 

maščevalnosti – poveljuje Vesoljnemu Zakonu? 

Obstajata vseobsegajoči pogled, veliko širši od našega, in brezpogojna 

ljubezen, h kateri smo poklicani, da ji odpremo svoja srca. 

 

Eno 

 

Prosim, upoštevajte kot svoje dušno telo vse, kar je okrog in znotraj vas. 

Vaše sestre in bratje – milijoni, ki jih še nikoli niste videli – vse, kar živi in 

vse to se zdi statično, vendar se premika zelo počasi. Prosim, sprejmite vso 

škodo, ki jo nanašate temu popolnemu svetu, svojemu lastnemu dušnemu 

telesu: onesnaženje, hrup, kot svojo in vedite, da nikjer ne obstaja niti ena 

fiksna točke, od koder bi lahko pridobili zalet, da bi ubežali celoti, niti ena 

fiksna točka, ki je zunaj vas, od koder bi se lahko začeli dvigati in bi pustili 

vse za seboj. 

Odgovorni ste za celoto v vseh njenih podrobnostih in lahko se dvignete 

zgolj skupaj s celoto. Individualna odrešitev ne obstaja. 
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Povabilo 

 

Ko počasi prihajamo k sebi in se prebujamo iz sanj, se kot cenjeni gostje 

znajdemo za prepolno mizo Življenja. Vse bolj samozavestno gledamo 

naokrog. Kmalu se počutimo kot doma in sodelujemo skupaj z vsemi, ki so 

povabljeni – s celotnim vesoljem. Nekateri postanejo preveč samozavestni 

in domnevajo, da so – smo – gostitelji te obilne pojedine. 

 

Nekateri se morda spomnijo starih običajev in ohranijo prostor, ki je 

rezerviran za najpomembnejšega gosta, za Neznano. 

Naj se vsi, medtem ko sedimo za mizo, zavemo, da je resnični in edini 

Gostitelj Neznano in Nespoznavno, ki nam vsem zagotavlja vse, kar 

kadarkoli potrebujemo. Naj tisto obilje spodbuja hvaležnost, ponižnost in 

večjo jasnost. 

(The Theosophist, junij 2013; prevod I. P.) 

 

Srečo in zadovoljstvo lahko kupite na vsakem trgu za določeno ceno. Toda 

blaženosti ne morete kupiti – ne sebi, ne drugemu. Sreča in zadovoljstvo sta vezani 

na čas. Zgolj v popolni svobodi obstaja blaženost. Zadovoljstvo, tako kot srečo, 

lahko iščete in najdete v mnogih oblikah. Vendar pride in gre. Blaženost – ta 

svojstven občutek radosti – nima motiva. Ni je možno poiskati. Ko enkrat je, zavisi 

od kakovosti vašega uma, ostane – večno, brez vzroka in je nekaj, kar ni merljivo s 

časom. Meditacija ni zasledovanje zadovoljstva in iskanje sreče. Nasprotno, 

meditacija je stanje uma, v katerem ni koncepta ali formule in zato je svoboda 

popolna. Samo takšnemu umu se blaženost zgodi – neiskana in nevabljena. Ko 

enkrat je, četudi mogoče živite v svetu z vsem njegovim hrupom, zadovoljstvi in s 

surovostjo, se vse to ne bo dotaknilo tega uma. Ko enkrat je, konflikt izgine. Vendar 

konec konflikta ne pomeni nujno popolne svobode. Meditacija je premik uma v to 

svobodo. V tej eksploziji blaženosti postanejo oči nedolžne in potem je ljubezen 

blagoslov. Ne vem, ali ste kdaj zaznali, da takrat, ko ste popolnoma pozorni, obstaja 

popolna tišina. In v tej pozornosti ni nobene meje, ni središča, kot je 'jaz', ki se 

zaveda oziroma 'jaz', ki je pozoren. Ta pozornost, ta tišina, je stanje meditacije. 

 

       Jiddu Krishnamurti 
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H. P. Blavatsky, Ključ k teozofiji (Knjiga razloži osnove starodavne 

Modrosti.) 
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v razumevanje joge.) 
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TEOZOFSKO DRUŠTVO je organizacija razmišljujočih ljudi, pripadnikov 

katere koli 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. 

*** 

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. Smrt postavlja na njeno pravo mesto kot ponavljajoči 

se trenutek v neskončnem življenju ter s tem odstranjuje pregrado k polnejše- 

mu 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. 

http://www.ts-adyar.org/
mailto:irenaprimc3@gmail.com
http://www.teozofskodrustvo.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Teozofsko društvo 

je bilo ustanovljeno v New Yorku 

17. novembra 1875. 

Pozneje je sedež preneslo v Indijo 

in 3. aprila 1905 

je bilo registrirano v Madrasu (Chennai). 

* 

Poslanstvo Teozofskega društva je služenje človeštvu z 

negovanjem vedno bolj poglobljenega razumevanja in 

uresničevanja Večne Modrosti, duhovne samo-

preobrazbe in Enosti vsega Življenja. 

* 

Trije cilji Teozofskega društva so: 

 osnovati jedro univerzalnega bratstva med ljudmi, ne 

glede na raso, vero, spol, socialni položaj in barvo kože; 
 

 spodbuditi primerjalni študij verstev, filozofij in znanosti; 
 

 raziskovati nepojasnjene zakone narave in latentne sile 

v človeku.  

 


