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BESEDILO SKLEPOV, KI JIH JE SPREJEL
GENERALNI SVET TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

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 društ-
venimi 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 naj-
obsežnejših 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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Zmaga nad iluzijo

Ko duši pustimo govoriti,
z resnico obarvamo svoje življenje.

Ko duši pustimo govoriti,
spremenimo smer – v smer duše.

Ko duši pustimo govoriti,
živimo z namenom - z namenom duše.

Ko duši pustimo govoriti,
začnemo zares živeti.

Duša že ve, kaj je tisto,
kar si um obupno želi razumeti.

Duša že ve tisto,
kar si v tem življenju nismo zapomnili.

Duša že ve
in če dovolimo,

nas lahko opomni.
Naj duša govori.

Neznani avtor
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Poslanstvo Teozofskega društva je služenje Človeštvu z negovanjem
vedno bolj poglobljenega razumevanja in uresničevanja Večne Modrosti,
duhovne samopreobrazbe in enosti vsega življenja.



Teozofsko društvo ima tri deklarirane cilje, od katerih je prvi najpomem-
bnejši: “oblikovati jedro univerzalnega bratstva človeštva, ne glede na raso,
vero, spol, kasto ali barvo kože”. Pomembna sta tudi drugi in tretji cilj, vendar
pa se oba nanašata na prvega. Zdi se, da je poudarek na različnih načinih
razumevanja Enosti. Ko je bil leta 1875 prvič izražen prvi cilj, so bili časi
zelo drugačni od sedanjih. Če pomislimo na kontekst časa, v katerem so se
te ideje pojavile, je bilo univerzalno bratstvo revolucionarni koncept.

Leta 1875, ko je bilo Društvo ustanovljeno v New Yorku, je v ZDA minilo
zgolj deset let po ukinitvi suženjstva. Deset let prej so državni zakoni nekomu
dovolili, da kupi drugo osebo afriškega porekla in z njo ravna kot s katerim
koli drugim premoženjem – nič drugače kot s konjem, kravo ali prašičem.
To je bil izziv za uvedbo ideje, ki pravi: “Med ljudmi obstaja univerzalno
bratstvo, ne glede na raso ali religijo.” Del vloge, ki sta jo odigrala predsta-
vitev teozofije in začetek Teozofskega društva, je bila priprava podlage za
prihodnji trenutek.

H. P. Blavatsky je zelo jasno povedala, da modrosti, ki jo je prišla delit, v ča-
su njenega življenja ne bo mogoče razumeti. Pravzaprav je dejala, da se bo
mogoče šele čez sto let začeti o idejah pametno pogovarjati. V človekovem
znanju in zavesti je bilo potrebnega nekaj napredka. Za prihodnjo rast je moral
nekdo posaditi semena in H. P. B. je bila dovolj ‘nesrečna’, da je bila izbrana
za odigranje te vloge. Na osebni ravni je bila to onesrečujoča vloga zaradi
običajnega vzorca, ki se pojavi vsakič, ko se predstavi kakšna nova ideja.

Ne glede na to, ali gre za znanost ali katero koli drugo področje, je prvi odziv
na katero koli novo idejo in osebo/e, ki jo predstavlja/jo, ta, da se sprva pre-
prosto zavrneta/jo. Prevladujoče ideje ali metode so tako ukoreninjene, da
sprva ni nobenega dvoma o zgrešenosti te nove ideje, zato o njej ni treba niti
govoriti. Ko pa začne ideja kazati svojo vrednost, je tudi naslednji odziv
vedno enak. Začnejo se upor zoper njo in napadi, ki so včasih tudi nasilni.
Končna faza v tem procesu je spet vedno enaka. Ko se je ideja izkazala in se
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PRVI CILJ TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

Tim Boyd



uveljavila v ljudski zavesti, jo vsi obravnavajo kot tako običajno, da vanjo ni
treba niti podvomiti. To vidimo na vsakem področju.

Albert Einstein je bil genij, ki je razvil teorije splošne in posebne relativnosti,
kar je popolnoma spremenilo razmišljanje in znanstveni pogled na človeštvo.
Kar nekaj časa je trajalo, da je postala relativnost razumljena, in še več časa,
da je bila sprejeta. Vendar je bila tako jasna in nesporna, da se je ta nov vzorec
relativno hitro prijel.

V času Einsteinovega življenja je bila predstavljena še ena nova znanstvena
paradigma z na videz čudnimi idejami kvantne fizike. Danes so njene teorije
verjetno najbolj preizkušene in preverjene znanstvene ideje vseh časov. Ker
govori o osnovnih gradnikih vesolja na načine, ki niso v skladu z našim logič-
nim umom in običajnim načinom gledanja, izziva način našega gledanja na
svet. Predvsem ideja o naključnosti je bila nekaj, česar Einstein ni mogel pri-
čakovati. Bil je sijajen človek – genij –, vendar ni mogel sprejeti novega vala
razmišljanja, ki je bilo v nasprotju z njegovo običajno navado videnja vesolja.

V znameniti razpravi med Einsteinom in Neilsom Bohrom, enim od vodilnih
kvantnih fizikov tistega časa, je Einstein izrazil znamenito pripombo: “Bog
ne kocka z vesoljem.” To je bil izraz njegove zavrnitve možnosti, da bi bila
prirojena naključnost v tem, kar je verjel, da je urejeno vesolje. Manj poznamo
enako duhovit odziv Neilsa Bohra na Einsteina: “Kdo je gospod Einstein, ki
bo Bogu povedal, kaj naj naredi?”

H. P. Blavatsky se je znašla v položaju, ko je zaradi predstavitve idej, ki so
bile tako močno v nasprotju z običajnimi prepričanji, za to plačevala ceno
vse svoje življenje. Zdaj v državah po svetu velja zakon, da se ljudi ne sme
diskriminirati zaradi rase, vere, kaste in tako naprej. Leta 1948 so Združeni
narodi sprejeli Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki uporablja jezik
našega prvega cilja. Gibanja za človekove in državljanske pravice so postala
uzakonjena. Ideja, če že ne resničnost in globlje razumevanje bratstva, je na
mestu. Ta potrebna sprememba, vsaj na površinski ravni, omogoča premislek
o globlji ravni prvega cilja. Gre za več kot za zakone ali za preprosto zaveda-
nje, da z nekom lepo ravnamo, ker je njegova barva kože ali vera drugačna.
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Vendar pa, dokler ne pride do razvoja na površinski ravni, je težko raziskati
globlje vidike.

Dva gospoda, ki sta od Mahatem prejela večino pisem, A. P. Sinnett in A. O.
Hume, sta bila Britanca in zelo veliko svojega časa sta bila prepričana, da
svet poznata veliko bolje od Mahatem. V njunih glavah so na svetu očitno
obstajali nadrejeni in manjvredni narodi; in seveda sta jim bili britanska ci-
vilizacija in kultura nadrejeni. Kljub temu sta bila ta dva človeka uporabljena
pri poskusu poglabljanja razumevanja teozofskega gibanja. Težko jima je
bilo dojeti globlji pomen univerzalnega bratstva človeštva. Vsi smo videti
drugače, imamo različne sklope želja, govorimo različne jezike – kje je enot-
nost? Radha Burnier je nekoč dejala: “Razlog, zaradi katerega verjamem, da
sem drugačna od vas, je v tem, da če rečem svoji roki, naj se premakne, se
premakne, če pa rečem vaši roki, naj se premakne, se ne zgodi nič.” Ta in to-
liko drugih dejavnikov potrjujejo naše prepričanje o ločenosti.

H. P. B. je pozneje v svojem življenju podala zanimivo izjavo o Teozofskem
društvu in njegovem delu. Povedala je dve stvari. Prva je govorila o zasejanju
človeštva s temi teozofskimi koncepti. H. P. B. je dejala, da je bilo Teozofsko
društvo od svoje ustanovitve naprej ‘osupljiv uspeh’. Če pomislimo na to, je
izjemno, kako globoko so ideje, ki jih je Teozofsko društvo predstavilo zahod-
nemu svetu, kot so karma, reinkarnacija, enotnost življenja in večdimenzio-
nalna narava bivanja, prodrle v globalno zavest. V ZDA lahko človek, med-
tem ko čaka v vrsti v trgovini z živili, posluša ljudi, ki govorijo o karmi, rein-
karnaciji itn. Danes so te besede v slovarjih držav po vsem svetu. Zaradi vpli-
va Teozofskega društva je zdaj na voljo skupni jezik za obravnavanje teh
globljih zadev. V tem smislu je Teozofsko društvo doseglo izjemen uspeh.

Druga stvar, ki jo je H. P. B povedala o Teozofskem društvu in njegovem
delu, je bila, da je bilo tudi ‘končna polomija’. Navzven uspešno, vendar pa
je glede osredotočenosti na prvi cilj – oblikovati jedro tistih, ki lahko globlje
vidijo duhovno naravo Bratstva – menila, da Teozofskemu društvu v tem
smislu ni uspelo. Kot ljudje smo nagnjeni k tistim stvarem, ki nam omogočajo
udobje; in najudobnejša zabloda, ki jo imamo, je ideja, ki jo je H. P .B. ozna-
čila kot ‘krivo ločenost’. Nekako je ne moremo spustiti. To je povsem razum-
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ljivo. Zakaj? Ker se zdi, da vse v vsakem trenutku potrjuje, da smo pravzaprav
vsi ločeni drug od drugega.

Albert Einstein je izjavil, da “ni težave, ki bi jo bilo mogoče rešiti na ravni
zavesti, na kateri je bila ustvarjena”. Danes je v svetu približno 60 vojn, ki
potekajo v različnih krajih. Organizirano nasilje je svetovni pojav. Kakšno
rešitev smo skozi zgodovino uporabili za problematiko nasilja? Obstaja pri-
stop z uporabo večjega nasilja, ki je sposobno zatreti manjše nasilje.

Problem rešujemo z iste ravni zavesti, ki ga je ustvarila, in dobimo enak rezul-
tat. Ko se vojna preneha zaradi uporabe večje zmogljivosti za nasilje, to stanje
imenujemo “mir”. Težko si je predstavljati, da so starši, ki so zaradi nasilja
izgubili otroke, mirni, ali da se vsakič, ko se preneha začasna zadušitev nasi-
lja, to ne bo več pojavilo. Slogan, ki je med prvo svetovno vojno ljudi pošiljal
v vojno, se je glasil: “To je vojna, ki bo končala vse vojne!” Jasno, da to ni
bilo res.

Naše vedénje je podobno tudi pri naših poskusih preučevanja Brezčasne Mo-
drosti. Številni ljudje, ki si prizadevajo slediti duhovni poti, resnično menijo,
da je običajni študij neprimeren. Gotovo obstaja nekaj globljega. Kaj počne-
mo kot odgovor na to težavo? Ko se zavemo, da obstajajo druga učenja, za
katere se zdi, da zagotavljajo druge oblike znanja, spremenimo knjige, ki jih
beremo, iz ene vrste v drugo. Nato spremenimo svoje ideje iz ene v drugo
vrsto in verjamemo, da bo premik oblike znanja na nek način odgovoril na
težavo, ki jo čutimo v sebi. Zgolj na ravni znanja eno znanje ni rešitev. Vnovič
se trudimo, da težavo rešujemo z isto stopnjo zavesti, ki jo je ustvarila.

V proces mora vstopiti še nekaj, kar je bila smer, v katero so kazali Blavatsky
in cilji Teozofskega društva. Cilji Teozofskega društva govorijo o možnosti,
da obstaja raven izkušnje, ki presega zgolj znanje. Zelo pogosto nas privlači
nekaj takega, kot je teozofsko učenje, saj na zelo globoki ravni povzroči, da
se spomnimo – nečesa globokega znotraj srca vsakega človeka, kar se lahko
zakrije in začasno pozabi. Ko se spomnimo, se v nas vname nekaj močnega,
kar nas žene po tistem, čemur pravimo duhovna pot.

Bratstvo kot ideja je močno. Bratstvo kot izkušnja pa se močno razlikuje od
vsake ideje, ki je zgolj ideja. Razumevanje in modrost, zaradi moči navade
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v tem in prejšnjih življenjih, povezujemo z manj znanja. V mnogih pogledih
smo duhovno nezreli in naše razumevanje razlike še vedno ni razvito. To
globlje razumevanje, ki nas premakne od ideje do izkušnje, je smer, v katero
kaže prvi Cilj.

(The Theosophist, oktober 2016; prevod I. P.)
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Popolnoma res je, da imamo določene velike ideje, ki kot jedro teozofije
izhajajo iz misticizma preteklosti. Vendar pa je zgolj jedro. Teozofijo dodajajo
vse generacije. Vsak od vas, vsak človek, ki usvoji eno samo življenjsko izkuš-
njo, z njo prispeva k teozofiji. Človekova izkušnja je namreč izjava njegove
zavesti o odnosu med njim in Absolutnim, in ker je vsak človek drugačen od
vseh drugih, je njegova izkušnja element, ki ga je treba dodati skupni vsoti
izkušenj, imenovani teozofija. Zaradi tega teozofija narašča, narašča s po-
tekanjem dob in vsi, pravzaprav celo najmlajši člani Društva, vsak, ki živi na
svetu, tudi kuliji na ulicah, dodajajo k temu, kar predstavlja teozofijo kot
Popolno Modrost.

     C. Jinaradjadasa

Sposobnost odzivanja na vse druge oblike življenja, ki obstaja v človekovi
notranji naravi, je tista, zaradi katere človek dejansko izkusi sorodstvo z njimi
in tudi spozna tisto bratstvo človeštva, ki je prvi cilj Teozofskega društva.
Bratstvo obstaja v tisti notranji naravi, bodisi povsem ali zgolj delno razviti,
v naravi, ki obstaja ob boku z vsemi razlikami na površini, zaradi katerih se
ta narava spreminja na zelo različne načine.

Prvi cilj, resnica, namera ali ideal (ne glede na to, kako ga že obravnavamo)
univerzalnega bratstva je tisti, po katerem se Društvo razlikuje od drugih.
Druga cilja sama zase, kot sta ‘preučevanje’, ‘raziskovanje’ itn., področij,
ki so v njiju določena, sta sekundarnega pomena in če nista pravilno usmer-
jena, ne moreta dati Društvu tistega posebnega značaja, ki ga izraža njegov
naslov “Teozofsko”.

Sri Ram, Narava našega iskanja

*  *  *

*  *  *
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Iz Cervignana je prišlo sporočilo, da je v torek popoldne, 14. aprila
2020, naša draga Mary Anderson zapustila zemeljsko raven in odšla v
svetlejšo luč. Bila je v 91. letu starosti. Če bi se njeno srce spremenilo
v zvezdo na temnem nebu, verjamem, da bi ta zvezdica marsikdaj poka-
zala pot skozi goščavo naših dni.

Rodila se je na Škotskem, tam študirala in diplomirala iz nemščine in
francoščine, nato je prišla v Evropo in bila štirideset let zaposlena pri
znanem podjetju v Švici.

V Teozofsko društvo je vstopila leta 1955. Šest let je vodila Teozofsko
društvo v Švici in več kot trideset let je predsedovala Združenju teozof-
skih društev v Evropi, nato je delala kot podpredsednica mednarodnega
Teozofskega društva s sedežem v Adyarju, nazadnje pa kot njegova
glavna/mednarodna tajnica. Imela je predavanja in seminarje v mnogih
Teozofskih društvih po vsem svetu. Po upokojitvi leta 2008 se je vrnila
v Veliko Britanijo in odtlej živela v Angliji.

 “Naša Mary” je več kot 25 let prihajala v Slovenijo. Imeli smo jo radi.
Ta izjemno blaga, skromna, potrpežljiva in učenjem predana sestra in
prijateljica je v svojih jasnih predavanjih in pogovorih marsikoga napo-
tila k odkrivanju odgovorov na globlja vprašanja življenja, morda na
razumevanje samega sebe in okoliščin. Veliko njenih predavanj in
člankov je bilo prevedenih, izhajali so v našem glasilu Teozofska misel,
mnogi pa so bili natisnjeni v knjigi Teozofija – to je iskanje.

                                                                  Irena Polanc Kristan

Hvala ti, Mary, za vse, kar si nam podarila. Veliko si nas naučila. Tvoja
teozofska predavanja so bila za nas dragocena, kajti Ti si nas vodila po
poti, ki jo nujno potrebuje vsak teozof. Tvoja zbrana predavanja v knjigi
Teozofija – to je iskanje nas bodo vedno spremljala na naši duhovni
poti.

Naj ti sveti LUČ na tvoji poti.
Tvoja učenka Irena Zalar



Duhovno življenje je pogosto simbolno prikazano kot pot, potovanje, iskanje
ali romanje. Morda se spomnimo na Napredek romarja od Johna Bunyana.
Bunyan, ki je živel v sedemnajstem stoletju, je bil omejen puritanec, ki je
služil antropomorfnemu bogu, o katerem je imel predstavo, da je ljubosumen
in surov. Živel je v velikem strahu, da ne bo ‘rešen’, da bo končal v peklen-
skem ognju. Vendar pa v knjigi Napredek romarja opisuje številne težave in
številne spodbude na poti duhovnosti. Simbolno jih prikazuje kot značilnosti
pokrajine, mest itn., in kot spremljevalce na potovanju. Na primer, potuje
skozi “Brezno (močvirje) Desponda”, “Dolino poniževanja”, “mesto uni-
čenja”, “Sejem nečimrnosti”, “Hiše Lepa”, “Dvomljiv grad”, “Nebeško mes-
to” itn., njegovi spremljevalci in sovražniki v različnih obdobjih pa so Upa-
joči, Zvesti, Zgovorni, Pravični govor, Nevednost, Veliki obup (ki junaka in
njegove soromarje za nekaj časa zadrži kot ujetnike, ker se oddaljijo od poti).

V različnih religijah obstajajo simbolni zemljevidi, ki prikazujejo nevarnosti
na Poti. Pot krščanske mistike opozarja na čiščenje po radosti spreobrnjenja
in 'temni noči duše', ki sledi ‘razsvetljenju’ pred končno mistično združitvijo.
Romanje ali Pot ima cilj. Četudi tega cilja ne poznamo, ga predvidevamo, si
ga zamišljamo, morda ga celo ‘začutimo’.

Obstaja pa še en simbol, to je popotnik brez zemljevida, ki bi ga vodil in ki
ne pozna naslednjega koraka na svoji poti ali konca te poti, če bi ta sploh
morala imeti konec: pionir. Pionir/ka ne ve, kaj ga/jo čaka za vogalom ali na
koncu poti, če ta sploh ima konec. Morda špekulira in teoretizira, a v praksi
ne ve, saj je pionir prvi, ki potuje po tej določeni poti. Pionir se torej mora
soočiti z veliko stisko. Beseda ‘pionir’ je prvotno pomenila tistega, ki hodi
peš ali vojaka pešaka. Tisti, ki gre peš, se mora ‘mukoma prebijati’. Potuje
počasneje, z večjimi napori in večjimi težavami. “Ali se cesta vije ves čas
navzgor?” “Da, do samega konca.” Pionirji so pustolovci, raziskovalci, so
tisti, ki gredo tja, kjer še ni bil nihče. Zaradi tega pripravijo pot tistim, ki
pridejo za njimi, tako da pripravijo zemljo, narišejo zemljevide in opozarjajo
na nevarnosti, da bi bilo življenje tistih, ki jim sledijo, varnejše in bolj ra-

PIONIRSKI DUH

Mary Anderson
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zumljivo. Ko pridejo ljudje za njim, je pionir že odšel v neraziskano deželo.
Pionirji so stezosledci, skavti, nosilci bakel.

Beseda ‘pionir’ nas lahko spomni na pionirske dni v Severni Ameriki. Ti pio-
nirski dnevi so nam znani iz kavbojskih filmov, ki so bili tako priljubljeni v
prvi polovici in sredini prejšnjega stoletja. Ob gledanju teh filmov smo priča-
kovali nepričakovano in pokazali so nam, kako so se tako imenovani ‘junaki’
spopadli z nepričakovanim. Danes so v tradicionalnem smislu dnevi pionirjev
končani. Človeška bitja so raziskala skoraj vse kotičke Zemlje, preslikala
Zemljo in jo na žalost izkoriščala! Zdaj se je človek usmeril v raziskovanje
vesolja z raznovrstnimi, okornimi in pogubno dragimi vesoljskimi ladjami,
z daljinskim upravljanjem in računalniško podporo z Zemlje. Vse več je razis-
kovanja zelo velikega v astronomiji in zelo majhnega v jedrski fiziki, genetiki
itn. Morda pa duh pionirja ostaja enak. Odlikujejo ga radovednost, pogum,
prilagodljivost, iznajdljivost itn.

Vendar pa, ali ni življenje samo po sebi pionirsko? Četudi je naše življenje
zelo zaščiteno, pa se bomo vendarle nekega dne morda spopadli z nepričako-
vanim. Vsakič znova si bomo morda morali utirati, vsaj za nas, novo pot.
Nepričakovano se lahko pojavi v obliki izgube lastnine, službe, zdravja,
najbližjih in najdražjih zaradi odtujenosti ali nesreče, pa tudi možnosti lastne
smrti. Mogoče je napredovanje, ki vključuje več odgovornosti. Človeška bitja
imajo rada rutino in udobje. Bojijo se nepričakovanega, neznanega. Rečeno
je, da je zlo, ki ga poznamo, boljše od zla, ki ga ne poznamo. Ljudje celo
zanikajo možnost, da se jim bo zgodilo kaj nepričakovanega: “To se mi ne
more zgoditi!” Ko pa se soočimo z nepričakovanim, pa imamo priložnost
razviti lastnosti, ki nam jih morda primanjkuje, kot so radovednost, prila-
godljivost, pogum in iznajdljivost. Z nepričakovanim se ne moremo spoprijeti
na isti način, ki smo se ga naučili uporabiti v izrednih razmerah, torej z lo-
gičnim umom, s sledenjem določenim pravilom – ali pa zgolj v omejenem
obsegu. Tako lahko nepričakovano prikliče v nas nekaj, kar je izven uma –
intuicijo, ki nas lahko vodi na duhovno Pot. Dejansko je sama duhovna Pot
tisto nepričakovano in kliče po pionirskem duhu.

Česa nas lahko nauči pionirski duh v ‘pionirskih dneh’ v ZDA? Obstaja pesem
Walta Whitmana: ‘Pionirji! O, Pionirji!’ V tej pesmi so predstavljene različne
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lastnosti pionirjev. Morda jih bomo razumeli ne zgolj dobesedno, temveč tudi
psihološko in duhovno. Naj jih povzamem: nenehno gibanje, budnost, pri-
pravljenost na karkoli, prilagodljivost, odsotnost oziranja nazaj, pogum, trud,
preprosto življenje, odgovornost, pripravljenost na žrtvovanje, bratstvo in
sestrstvo, integrirana osebnost. Na duhovnem potovanju so potrebne vse te
lastnosti. Po vrsti se bom lotila vsake od njih, s  citiranjem iz omenjene pesmi
in dodajanjem posameznih opomb:

1. Nenehno gibanje: “Ker tu ne moremo ostati, moramo korakati, dragi mo-
ji.” – To pomeni nenavezanost na tisto, kar je prijetno, udobno ali morda
vznemirljivo; pripravljenost, da opustimo pogojenost, vztrajanje na neke
smeri, pa čeprav je cilj oddaljen in neznan.

2. Pozornost – pripravljenost na karkoli: “Ali imate svoje pištole? Ali imate
svoje naostrene sekire?” – pripravljenost na karkoli pomeni, da nisi pri-
pravljen na nič posebnega – na nepričakovano. To pomeni, da si ne
predstavljamo, kaj bo prišlo ali kaj bomo storili, če pride, temveč se so-
očimo s tistim, kar pride na novo.

3. Prilagodljivost: “Ali mora kdo od nas odpasti in umreti? Ali je napočila
ura? Potem na pohodu mi, ki nam je usojeno, umremo, kmalu in zagotovo
bo zapolnjena vrzel.” – To pomeni pripravljenost, da se prilagodimo ne-
pričakovanemu, čeprav to pomeni, da ne igramo več aktivne vloge; pome-
ni pripravljenost, da spremenimo, kar lahko spremenimo in sprejmemo
tisto, česar ne moremo spremeniti. Morda ne moremo spremeniti oko-
liščin, lahko pa spremenimo sebe in svoj način razmišljanja ter se pri-
lagodimo.

4. Odsotnost oziranja v preteklost: “Vso preteklost puščamo za sabo.” – Ali
to ne pomeni, da se ne navezujete na preteklost, ne obžalujete izgub, ne
žalujete po dobrih starih časih, ne negujete starih zamer, niste podobni
Lotovi ženi, ki se je spremenila v steber soli, ker se je ozrla na mesto, ki
sta ga morala z možem zapustiti?

5. Pogum: “Prenesti moramo breme nevarnosti.” – Pogum ni zgolj neustraš-
nost, temveč obstaja kljub našemu strahu.
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6. Prizadevanje: “Po robovih navzdol, skozi prelaze, strmo navkreber v
goré, zmagovito, vztrajno, drzno, smelo, ko gremo po neznanih poteh…”
– To pomeni pripravljenost, da kljub težavam trdo delamo, da poskusimo
vsakič znova, očitno v nasprotju z nemogočimi okoliščinami.

7. Preprosto življenje: “Ne zaradi sladkega pričakovanja. Ne za blazino in
copate, ne umirjeno in z željo po učenju. Bogastvo nam ne pomeni var-
nosti, nas ne mami, ne iščemo mirnega užitka. Si požrešno želimo nenasit-
nih gostij? Ali spanja debeluhov? Ali so zaklenili in zapahnili vrata? Še
vedno bo za nas hrana težka in odeja na tleh.” – doseganje rezultatov z
minimalnim je pionirska kakovost. Četudi imamo sredstva, da kupimo
tisto, kar je nepotrebno, ali se, na primer, ne spuščamo v potrošništvo pod
vplivom oglaševanja? Ali lahko potujemo lahkotno?

8. Odgovornost: “Vsi ostali so od nas odvisni ... Ali so se prejšnje rase
ustavile? Ali so opustile in končale svojo lekcijo ...? Prevzamemo nalogo
večno, in breme in lekcijo.S temi trumami v ozadju ne smemo nikoli
popustiti ali zgrešiti… Mi, današnja povorka, gremo na pot zaradi priprave
potovanja.” – Odgovornosti sledi notranja svoboda. Izbiramo s svojo
svobodno voljo in prevzeti moramo odgovornost za posledice svojih izbir
ter se z njimi spopasti.

9. Pripravljenost na žrtvovanje: “O, umreti, ko napreduješ!” – Morda bomo
šli brez marsičesa, a se vendarle lahko odpovemo svojim skrivnim željam
po priznanju drugih, čestitkam samim sebi? Ali se lahko odpovemo svo-
jemu lastnemu interesu, svoji samoljubnosti? Ali lahko umremo v tem
smislu?

10. Bratstvo-sestrstvo: “Poln moškega ponosa in prijateljstva. O, hčere za-
hoda! O, ve mlade in starejše hčere! O, matere in žene! Nikoli ne smete
biti ločene, v naših vrstah se premikate združeno...” – Bratstvo je nujno
pri vsakem velikem gibanju. V veliki meri je bilo Teozofsko društvo usta-
novljeno prav zaradi tega. Še toliko bolj je na duhovni poti potrebna
bratska ljubezen: ‘Upāsika mora med študijem paziti na to, da bomo zdru-
ženi kot prsti na eni roki ... kar boli enega, mora boleti drugega ... Učenci
morajo biti drug z drugim uglašeni ... kot strune lutnje (vine), od katerih
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je vsaka drugačna od drugih, vendar vsaka oddaja zvoke v sozvočju z
vsemi’ (Praktični okultizem, str. 16–17). ‘Ljubljeni, ljubimo drug druge-
ga, kajti ljubezen je Božja in vsi, ki ljubijo, so rojeni od Boga in Boga
poznajo. Kdor ne ljubi, ne pozna Boga, kajti Bog je ljubezen’ (1. Janez,
4: 7).

11. Integrirani značaj: “Tudi jaz, s svojo dušo in telesom, mi, radovedni trio,
ki nabiramo, se sprehajamo po svoji poti, skozi tiste obale sredi senc, s
pritiski prividov...” – Ali smo v miru znotraj sebe? Človek je kompleksno
bitje. V njem so trije tokovi evolucije: duhovni ali monadični, intelek-
tualni ali kāma-manasični, fizični, to je telo in njegova vitalnost. ‘Vsak
od teh treh sistemov ima svoje zakone ... Vsak je predstavljen v človeški
ustavi ... to je združitev teh treh tokov v njem, ki povzročijo, da postane
kompleksno bitje kot je...’ (Tajni nauk, vol. I, str. 181).

K čemur si duhovni element prizadeva, intelektualec pogosto zavrača. Česar
si intelekt želi, se fizično pogosto izogiba in obratno. ‘Ne delam namreč do-
brega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem.’ ( Rimljanom 7:19).

Ali smo integrirani znotraj sebe, v stanju prijateljstva s samim seboj? Na
duhovni poti je tudi to potrebno. Govorimo o Enosti in pogosto razmišljamo
o njej horizontalno, kot o enosti s svojimi soljudmi, s človeškimi bitji. Ali ne
obstaja tudi vertikalna enost, enost znotraj nas, v primeru tega, čemur pravimo
integrirana osebnost? Grafologu so nekoč pokazali rokopis knjige Pisma
Mojstrov A. P. Sinnettu, ne da bi vedel, kdo so bili pisci, in pripomnil je, da
morajo biti visoko integrirane osebe. Včasih je rečeno, da če bi morali ljubiti
bližnje kot same sebe, potem to pomeni, da moramo imeti radi sebe. Pa vendar
ima ljubezen do sebe grd priokus. Morda bi morali raje reči, da moramo biti
integrirani, v miru znotraj sebe, preden smo lahko v miru z drugimi in jih res-
nično ljubimo. Pot pionirja se morda zdi bojevita, vendar se po njej najbolj
varno stopa z mirom v srcu.

Ali si lahko zamislimo pionirje na Poti teozofije – na duhovni Poti? Vsi res-
nično veliki teozofi, skozi vse dobe, so bili pionirji, ki so orali ledino. Četudi
so to počeli drugi pred njimi, je bilo to zanje novo in enkratno, včasih pa tudi
glede na njihovo starost. Mistiki, kot so Mojster Eckart, Sveta Tereza, pa
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filozofi, kot so Plotinus, Ammonius Saccas, Giordano Bruno, Jakob Boehme
in drugi ter – nam bolj znana – H. P. Blavatsky in polkovnik Olcott –, so vsi
bili pionirji. Oba, H. P. B. in polkovnik Olcott sta imela pionirski duh – kot
posameznika in kot ekipa. Pripravljena sta bila sprejeti trpljenje, stisko in
navidezni neuspeh. H. P. B. je bila pionirka v svojem zasebnem življenju, če
pomislimo, kako je obvladala svoje psihične darove, kako je zapustila moža,
če se spomnimo njenih potovanj in dogodivščin – pogosto je bila preoblečena
v moškega. Pionirka je bila tudi v svojem teozofskem življenju in zapisih,
saj se ni bala rušiti tabujev in idolov, ponujati pionirsko filozofijo, novo za
njeno starost. V knjigi Pisma Mojstrov jo omenjajo kot ‘samo poslano v svet,
da bi postopoma pripravila pot drugim’ (Pismo št. 26, str. 201). Polkovnik
Olcott je tudi bil pionir v vsem, česar se je lotil pred srečanjem s H. P. B. –
v kmetijstvu, pravu, pri neustrašnem boju proti korupciji, v novinarstvu, pri
njegovem zanimanju za spiritizem. In Mojstri pričajo o njegovih pionirskih
lastnostih pri njegovem delu za Teozofsko društvo: ‘(on) ceni žrtvovanje
udobja in celo življenja kot nekaj, kar z veseljem tvega kadar koli je potrebno;
(on)  bo jedel katero koli hrano ali celo ostal brez nje, spal v kateri koli
postelji, delal na katerem koli mestu, se bratil s katerim koli izgnancem,
prenašal kakršno koli pomanjkanje za cilj’ (Pismo št. 5, stran 17). Glede obeh,
tako H. P. B. in polkovnika Olcotta, je rečeno: ‘našima dvema zastopnikoma
je bila predana naloga in puščeno jima je bilo…, da v danih okoliščinah
naredita najboljše, kar lahko’. (Pismo št. 8, str. 35). Od njiju so se pričakovale
pionirske lastnosti, kot so pogum, iznajdljivost in odgovornost. Mojster  K.
H. govori o ‘izgubljenem upanju’. Ali se pionirji včasih ne trudijo in borijo
prav za takšno upanje?: “Z ‘izgubljenim upanjem’ sem mislil na to, da mora-
mo upoštevati obseg naloge, ki bi jo morali opraviti naši teozofski prosto-
voljci, predvsem pa številna dela, ki so jih izpolnili in naj bi jih opravili, ki
jih lahko primerjamo z enim od tistih obupanih naporov proti prevelikim
pričakovanjem, ki jih pravi vojak slavi.”

Annie Besant je bila pionirka v svojem zasebnem življenju. Zapustila je
angleško cerkev, moža in svoje socialistične prijatelje. Že dolgo časa pred
srečanjem s H. P. B.  je bila pionirka pri svojem socialnem delu in pokazala
je vse lastnosti pionirja pri svojem delu za teozofijo in Teozofsko društvo,
za izobraževanje, za Domače pravilo za Indijo itn.
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Morda pa so največji pionirji sami Mojstri kot predhodniki naše človeške
rase. Ali ni rečeno, da ko človek premaga samega sebe, je vsem, ki pridejo
za njim, lažje narediti isti korak? Istočasno pa je to še vedno herkulska naloga,
čeprav lahko postane relativno lažja. Pionirji so bili tudi vsi ustanovitelji
velikih religij, ne glede na to, koliko je bilo kasneje njihovo sporočilo
popačeno. Največji pionir je bil morda gospod Budha, ki je prvi v človeški
rasi dosegel status budovstva.

Morda je celotna evolucija pionirska. Spuščanje duha v materijo, kolikor koli
pogosto se ponavlja, je vsakič znova edinstveno. Pionirsko je! Tako kot je v
naravi edinstvena vsaka pomlad, tako vsak cvet, ki cveti, orje ledino – je pio-
nir. Na kaj takega lahko pomislimo zlasti spomladi. Pionirji so prve snežinke,
pa prvi krokusi, jeseni pa tudi prvi odmrli listi. V človeškem kraljestvu smo
pionirji vsakič, ko se rodimo v neznano, v nov-stari svet. Pionirji smo vsakič,
ko umremo, preidemo v neznano, ne glede na to, koliko bližnjih izkušenj s
smrtjo smo morda že imeli ali brali o njih!

Celotno življenje je pionirsko, iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek. Morda
si mislimo, da je spust duha v materijo pionirska pustolovščina Logosa, križa-
nega na križu iz mesa.

Morda pa nekateri med nami predvsem razmišljajo (ljudje na naši stopnji
evolucije), da je dvig duha iz spon materije ali iz materializma pionirski, ki
zahteva – kot smo dejali – stalno gibanje, budnost (biti pripravljen na karkoli),
prilagodljivost, odsotnost oziranja nazaj, pogum, trud, preprosto življenje,
odgovornost, pripravljenost na žrtvovanje, bratstvo-sestrstvo, integrirano
osebnost.

Morda ostajajo nekatera navidezna nasprotja, nekateri paradoksi, ki smo se
jih deloma dotaknili. Morda bomo kariero pionirja simbolno pokazali kot
pot, vendar pa je pot zgolj simbol. Resnično vsakodnevno življenje je tisto,
ki se imenuje pot.

V tej zvezi je rečeno, da tisti, ki postane resnično duhoven, olajša doseganje
duhovnosti vsem tistim, ki mu sledijo. To je očitno, saj smo vsi eno in bolj
ko se človek zaveda te Enosti, več si jo deli. Vendar pa je pionirska pot za
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vse nova. Ni branja zemljevidov, ni nobenega sklicevanja na učbenik. Če bi
bilo tako preprosto, kot pravijo, bi Mojstri morali zgolj napisati učbenik! Pot,
ki je zgolj simbol, je edinstvena, tako kot je vsak posameznik edinstven, pa
čeprav je eno z vsemi drugimi.

Ko slišimo za ‘pištole in sekire’, se pot pionirja morda zdi bojevita. Vendar
pa je v primeru duhovnega pionirja bojevanje proti lastni sebični naravi edina
vojna, ki jo je treba bojevati in osvojiti. Tisti, ki premaga sebe, je večji od
tistega, ki v bitki premaga tisoč vojská. Toda po duhovni poti je mogoče
stopati zgolj z mirom v srcu. To je mir s stabilno voljo, mir osredotočenosti.

In končno, duhovni pionir ne izumlja novih metod ali stvari na nov način ali
ustvarja nove navade, ki pritegnejo druge. Govorimo o pionirskem duhu. In
duh je tisti, ki je večni pionir. Kar je res pomembno, je naslednje: duh, v kate-
rem so stvari narejene, način razmišljanja in motiv. Če duh ali način razmiš-
ljanja izhaja iz pozabe na samega sebe, potem bomo pionirji, ki nenehno
orjemo ledino znotraj sebe.

(Mary Anderson je bila dolgoletna podpredsednica Teozofskega društva, ki je v več jezikih
predavala širom po svetu; s fizične ravni se je poslovila 14. 4. 2020; The Theosophist, junij
2011; prevod I. P.)
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POSAMEZNIK IN DRUŽBA

Jiddu Krishnamurti

Hodila sva po natrpani ulici. Pločniki so bili polni ljudi, vonj izpuha iz avto-
mobilov in avtobusov nama je polnil nosnice. V trgovinah so bile na ogled
številne drage in neokusne stvari. Nebo je bilo bledo srebrno in v parku je
bilo prijetno, ko sva prišla iz hrupne prometnice. Šla sva globlje v park in se
usedla.

Govoril je o tem, da Država s svojo militarizacijo in zakonodajo posameznika
absorbira skoraj povsod in da zdaj čaščenje države prevzema mesto čaščenja
Boga. V večini držav je Država prodrla v zelo intimno življenje svojih ljudi.
Rečeno jim je bilo, kaj naj berejo in kaj naj mislijo. Država je s tem, ko je z
nenehnim upiranjem božjega očesa v svoje državljane vohunila za njimi, pre-
vzela funkcijo Cerkve. To je bila nova religija. Človek je bil nekdaj suženj
Cerkve, zdaj pa je bil suženj Države. Pred tem je bila Cerkev, zdaj pa je bila
Država tista, ki je nadzirala njegovo vzgojo in nobena od njiju se ni ukvarjala
z osvoboditvijo človeka.

Kakšen je odnos posameznika do družbe? Očitno družba obstaja zaradi posa-
meznika in ne obratno. Družba obstaja zaradi uresničitve človeka; obstaja,
da posamezniku podeli svobodo, ki mu bo omogočila priložnost za prebuditev
najvišje inteligence. Ta inteligenca ne predstavlja zgolj gojenja tehnike ali
znanja, temveč biti v stiku s kreativno resničnostjo, ki ne izhaja iz površnega
uma. Inteligenca ni kumulativni rezultat, temveč osvoboditev od postopnega
dosežka in uspeha. Inteligenca ni nikoli statična; ni je mogoče kopirati in pri-
lagoditi standardom, zato je ni mogoče poučevati. Inteligenco je treba odkriti
v svobodi.

Kolektivna volja in njeno delovanje, kar družba je, posamezniku ne nudita
te svobode, kajti  družba je s tem, ko ni organska, vedno statična. Družba je
sestavljena za nudenje udobja človeku in nima svojega neodvisnega meha-
nizma. Človek lahko zaseže družbo, jo vodi, oblikuje in jo, odvisno od svojih
psiholoških stanj, tiranizira, vendar pa družba ni gospodar človeka. Lahko
vpliva nanj, a človek jo vedno zruši. Med človekom in družbo obstaja kon-
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flikt, ker je človek v konfliktu znotraj sebe. Konflikt je med tistim, ki je sta-
tičen, in tistim, ki živi. Družba je zunanji izraz človeka. Konflikt med njim
in družbo je konflikt v njem samem. Ta konflikt, znotraj in zunaj njega, bo
obstajal, dokler se ne prebudi najvišja inteligenca.

Smo tako družbeni subjekti kot tudi posamezniki. Smo tako državljani kot
tudi ljudje, ločeni postajalci v žalosti in užitku. Če naj vlada mir, moramo ra-
zumeti pravi odnos med človekom in državljani. Seveda bi Država raje, da
smo v celoti državljani, vendar je to neumnost vlad. Sami bi radi človeka
izročili državljanu, kajti lažje je biti državljan, kot biti človek. Biti dober
državljan pomeni učinkovito delovati znotraj vzorca dane družbe. Državljan
zahteva učinkovitost in usklajenost, ki ga krepita, naredita neusmiljenega in
potem je sposoben človeka žrtvovati državljanu. Dober državljan ni nujno
dober človek, vendar pa mora dober človek biti pravi državljan, in to ne neke
določene družbe ali države. Ker je predvsem dober človek, njegova dejanja
ne bodo škodljiva in ne bo usmerjen proti drugemu človeku. Živel bo v sode-
lovanju z drugimi dobrimi ljudmi; ne bo iskal oblasti, saj nima avtoritete, in
sposoben bo učinkovitosti brez njene brezobzirnosti. Državljan poskuša žrtvo-
vati človeka, vendar pa se bo človek, ki išče najvišjo inteligenco, seveda izog-
nil neumnostim državljana. Tako bo Država proti dobremu, inteligentnemu
človeku, kajti tak človek je osvobojen vseh vlad in držav.

Inteligentni človek bo ustvaril dobro družbo, vendar pa dober državljan ne
bo ustvaril družbe, v kateri bo človek lahko najvišje inteligenten. Če državljan
prevladuje, je konflikt med njim in človekom neizogiben. Vsaka družba, ki
človeka namerno ne upošteva, je obsojena na pogubo. Med državljanom in
človekom pride do sprave šele takrat, ko pride do razumevanja človekovega
psihološkega procesa. Država, sedanja družba, se ne ukvarja z notranjim
človekom, temveč zgolj z zunanjim človekom, z državljanom. Lahko zanika
notranjega človeka, vendar on vedno premaga zunanjega človeka z uničenjem
načrtov, ki so bili pretkano zasnovani za državljana. Država žrtvuje sedanjost
za prihodnost in se vedno varuje za prihodnost, saj meni, da je najbolj pomem-
bna prihodnost in ne sedanjost. Za inteligentnega človeka ima največji pomen
sedanjost – zdaj in ne jutri. ‘To, kar je’, je mogoče razumeti šele, ko izgine
jutri. Razumevanje ‘tega, kar je’ prinaša transformacijo v neposredni sedanjo-
sti. Najpomembnejša je prav ta preobrazba in ne to, kako pobotati državljana
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s človekom. Ko pride do te preobrazbe, se konflikt med človekom in držav-
ljanom preneha.

(Iz knjige Komentarji o življenju; prevod I. P.)

Jiddu Krishnamurti
(11.5.1895 – 17.2.1986)

V mesecu maju 2020 so po svetu, v Teozofskih
društvih in drugod, počastili 125. obletnico nje-
govega rojstva.



ISKRICE BREZČASNE  MODROSTI

Nekoč, ko sem živel v osrčju granatnega jabolka, sem slišal seme, ki pravi:
“Nekega dne bom postalo drevo. Veter bo pel v mojih vejah, sonce bo plesalo
na mojih listih, jaz pa bom močan in lep skozi vse letne čase.”

Nato je spregovorilo še eno seme in dejalo: “Ko sem bilo mlado kot ti, sem
tudi imelo takšne poglede, vendar pa zdaj, ko lahko tehtam in merim stvari,
vidim, da so bili moji upi zaman.”

In tudi tretje seme je spregovorilo: “V nas ne vidim ničesar, kar bi obetalo
tako veliko prihodnost.”

In četrto je odvrnilo: “Toda kakšna farsa bi bilo naše življenje brez večje pri-
hodnosti!”

Peto je pripomnilo: “Zakaj prerekanje o tem, kakšni bomo, ko niti ne vemo,
kakšni smo.”

Šesto je nato odgovorilo: “Kar koli že smo, to bomo še naprej.”

In sedmo je dejalo: “Zelo jasno predstavo imam o tem, kako bo vse potekalo,
vendar tega ne morem izraziti z besedami.”

Nato je odgovorilo osmo – in deveto – in deseto – in za njimi še mnoga –,
dokler niso vsa govorila in zaradi številnih glasov nisem mogel ničesar raz-
ločiti.

In tako sem se vsak dan preselil v srce kutine, kjer je dejanj malo in so skoraj
neslišna.

Kahlil Gibran, Granatno jabolko
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PUSTOLOVŠČINE V TEOZOFIJI

George S. Arundale

Izpopolnjujte se s pomočjo kraljestev Narave

Noben član Teozofskega društva ni pripravljen za poglobljeno preučevanje,
dokler nima in če nima teozofskega znanja o kraljestvih Narave. Prvi cilj
Teozofskega društva mora okrepiti in izpolniti tako, da v samem sebi pride
do spoznanja o tem, kaj je bratstvo mineralnega kraljestva, rastlinskega kra-
ljestva, živalskega kraljestva, človeškega kraljestva. O teh kraljestvih mora
vedeti nekaj določnega, a ne zgolj z vidika dejanskih informacij, ki jih posre-
duje teozofska literatura, temveč tudi skozi svoje lastno širjenje zavesti v
zadevno/dotično kraljestvo.

Sposobni moramo biti, da se usedemo ob morje ali ob goro, v bližino skal,
kamenja in zemlje ter vanje projiciramo svoj duh tako, da bomo malo po ma-
lem, po preizkušnji, prizadevanju in neuspehu, sposobni vstopiti v duh skale,
morja, zemlje, gore. Tako poleg našega teozofskega znanja (ki je zelo dober
uvod v to širitev zavesti), z dodajanjem k njemu, z njegovo izpopolnitvijo, z
nizom eksperimentov, združujemo svojo zavest z določenim kraljestvom, s
katerim smo trenutno v stiku.

Stopite v stik s kralji vsakega kraljestva

Še posebej bi si morali prizadevati širiti svojo zavest tako, da bi stopili v duh
kraljev vsakega kraljestva. Na primer, vstopimo lahko v duh draguljev mine-
ralnega kraljestva – rubina, safirja, diamanta, opala, smaragda, v duh katerega
koli dragega kamna, ki nas še posebej privlači. Nič ni bolj občutljivega, bolj
razkrivajočega in izpolnjujočega od tega, da v roki držimo dragoceni dragulj,
še posebej če človek ni posegel vanj tako, da ga je postavil v neko neprimerno
okolje. Če se lahko izgubimo v nekem dragulju, ki ga držimo v dlani, lahko
vstopimo v duh sorodstva tega kraljestva, ker smo v stiku s samim kraljem
kraljestva.
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Enako je z rastlinskim kraljestvom. Vzemite naše drevo banjanovec, ki se je
mnogo bolj duhovno razvilo kot katero koli drugo drevo banjanovec. To je
naravno, če pomislimo na tiste velike osebnosti, ki so se zbirale v njegovem
ozračju. Skozi tisto drevo lahko vstopimo v duh rastlinskega kraljestva, tako
kot skozi dragulj v duh mineralnega kraljestva. Dragulj oz. drevo predstavljata
odprti sezam za kraljestvo, ki jima pripadata. Enako lahko storimo z živalskim
kraljestvom

Povežite se z glasom Tišine

A to še ni vse. Za preučevalca, v njegovih začetniških letih v teozofiji, pa ni
dovolj, da ima te povezave z različnimi kraljestvi Narave in očitno nič manj
s človeškim kraljestvom. Moral bi imeti tudi povezavo z glasom Tišine. Ko
bi se le lahko povezali z glasom Tišine rasti, ki ga je mogoče slišati povsod,
čeprav morda bolje ob določenih trenutkih ali v določenih razpoloženjih!
Bojim se, da je zelo malo takih, ki resnično lahko komunicirajo z Naravo, ki
lahko razumejo, kaj Narava je in ki lahko slišijo glas Tišine njene rasti, in to
še zlasti v Indiji, kjer so brez izjeme vsi vzgojeni ob upoštevanju zahodnega
izobraževalnega sistema, ali pa so bili v svoji poklicni karieri podrejeni celot-
nemu zahodnemu sistemu.

O znanosti Tišine ne vemo veliko, saj smo vedno tako zaposleni z nečim, kar
počnemo. Ves dan smo zasedeni s hitenjem sem in tja, iz enega kraja v druge-
ga, z branjem tega ali onega, in tako nam ostaja premalo časa, da bi zgolj bili,
preprosto obstajali. Kolikor pa že zmoremo prebrati ali vedeti z umom, pa je
to malo v primerjavi z obstajanjem, z vgradnjo realnosti Življenja v Večni
Jaz, ki ga nikoli ne izgubimo, tudi ko vstopimo v nebeški svet ne. Ko gremo
skozi dolino sence smrti, se fizično telo razkroji in prej ali slej se razkrojijo
eterično telo, astralno telo ter mentalno telo. Lahko se razkroji celo telo viš-
jega uma, in če je teozofski preučevalec v svojem življenju prodrl v globino
teozofije in se ni zadovoljil zgolj s površinskostmi, bo živel v nebeškem svetu
celo onkraj višjih predelov uma. Um, čustva, fizično telo bodo izginili. Na-
učiti se moramo zgraditi Večno telo s pomočjo uma, čustev in fizičnega telesa,
vendar zgolj z njihovo pomočjo.
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Včasih se sprašujem, koliko članov Teozofskega društva gradi svoje večne
vehikle (nosilce) z materijo Večnega. Lahko imamo člana, ki zelo veliko ve
o teozofiji, ki lahko citira iz celotnega razpona naše klasične literature, a je
njegova dejanska duhovna rast lahko kljub temu razmeroma majhna.

(The Theosophist, februar 2012; prevod I. P.)

…tistih sanjarij,
v katerih breme, ki ga da skrivnost,

v  katerih težek in moreč pritisk,
to, kar premore nedoumni svet,
postane lažje - tistih sanjarij,

ki v njih nas čustva mamijo s seboj,
dokler nam dih telesa in čez čas
še kri, ki kroži mlahavo po njem,

domala ne zamreta, da zaspi
telo nam in smo duša, ki živi;

oko, ki sta ga umirili moč
ubranosti in skrita moč slasti,
nam zre v življenje vseh stvari.

                                                 William Wordsworth
                                                      Opatija Tintern, II. 40-9

Na tem planetu smo obiskovalci … V tem obdobju moramo v svojem življenju
poskušati narediti nekaj dobrega, nekaj koristnega. Poskušajte  biti v miru s
seboj in pomagajte drugim, da bodo v miru. Če boste prispevali k sreči
drugih, boste našli pravi cilj, pravi smisel življenja.

                                Dalajlama

*  *  *

*  *  *



O bolezni

Bolezni kot druga od nadlog, ki prizadevajo človeštvo, so prečiščujoči pro-
cesi, procesi čiščenja. Za ljudi na sedanji nepopolni stopnji evolucije so v
mnogih primerih z neba poslani blagoslovi. Zdravijo sebičnost. Učijo potr-
pljenje. S svojim učenjem silijo um v razmišljanje o lepoti življenja, potrebi
po pravilnem življenju. Človeka naredijo bolj prijaznega in sočutnega.

Pomislite na povprečnega človeka na njegovi trenutni nepopolni stopnji evo-
lucije: strasten, z neobvladanimi čustvi, z gorečimi željami po vznemirjenju,
po še več vznemirjenja in še večjem vznemirjenju. Za trenutek pomislite,
kako bi bilo, če bi današnji ljudje, kakršni so, imeli telesa, ki ne bi mogla
zboleti, bi pa jih lahko oslabila in ubila pretiravanja. Ali ne vidite, da so
stvari, takšne, kot so, do ljudi zelo prijazne? Bolezni so za nas pravzaprav
opozorila, da je treba preobraziti naše zle misli in živeti v skladu z zakoni
Narave.

Ne pozabite, da ni neka zunanja in tiranska Narava tista, ki nam prinese
bolezen. Bolezen je vedno posledica našega napačnega ravnanja: napačnega
miselnega delovanja in napačnega fizičnega delovanja, bodisi v tem bodisi
v nekem preteklem življenju. Bolezni so, skupaj s spremljajočim trpljenjem
in bolečino, naši najboljši nadzorujoči prijatelji: zmehčajo naša srca, razši-
rijo naše ume, ponujajo nam priložnost za izražanje naše volje in polja za
igro naših moralnih instinktov. V naše prsi vnašajo usmiljenje in sočutje do
drugih.

Res je, da je vsak od nas odgovoren za svoje bolezni in svoje nesreče: vse
nesreče v življenju smo si ustvarili sami. Zaslužili smo si jih, saj smo njihovi
starši. Zgrnejo se na nas, prejmemo jih in zgolj sprejmemo odziv, učinke
semen mišljenja in delovanja, ki smo jih posejali v preteklosti – čudovit
nauk, Karman!

ZLATA PRAVILA EZOTERIZMA (odlomek)

Gottfried de Purucker
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Pa vendar sta ‘dobro’ in ‘slabo’ relativna. Stvari imenujemo ‘dobre’, ko nam
ugajajo, kadar pa nam niso všeč, pravimo, da so ‘slabe’. Pa vendar se prav
tista stvar ali stvari, ki vam v določenem trenutku in v nekaterih primerih
niso bile všeč, za vas čudovito iztečejo, vam prinesejo dobro usodo, vam
prinesejo srečo ali v vaš značaj vsaj vnesejo moč, kar je vredno več kot vsi
svetovni zakladi: podarile so vam vpogled, odklenile moči vašega srca, vam
omogočile razmišljanje, skratka iz vas so naredile človeka.

Ne zgodi se nam nič, kar ne bi sami sprožili. Posejali smo semena. Zdaj so
semena v nas zrasla, mi pa pravimo: ne morem razumeti, kako se mi je lahko
zgodila takšna stvar! A zgodila se je. Če jo sprejmete pravilno in se pravilno
soočite z njo ter se pravilno odzovete in nanjo gledate kot na tisto, ki ste si
jo sami izbrali, postanete sodelavci z usodo, postanete srečni in rastete. Pri-
dobite moč. V vašem srcu zraste modrost.

Naj to ponazorim s primerom izjemno dobrega in plemenitega človeka. Ne-
nadoma ga prizadene, recimo tako, da bo primer bolj slikovit in poudarjen,
neka gnusna in grozna bolezen. Nič, kar bi bilo njemu znano iz tega njego-
vega sedanjega življenja, je ni moglo povzročiti. Nenadoma in nerazložljivo
ga bolezen pretrese, tako da se za nekaj časa zasovraži, njegova duša pa se v
agoniji obrne na neposlušne bogove in reče: “Kaj sem storil, da se me je lo-
tila ta stvar?” Ali bi morali reči, da je bil slab človek? Ne, gre za dobrega
človeka, vendar pa je to primer, ko se pretekla semena, semena misli, čustev
in šibkosti iz preteklih življenj dotlej še niso pokazala, se še niso izrazila,
zdaj pa so se. V ospredje so stopila zdaj. V preteklih življenjih so se morda
želela izraziti, vendar pa je bil človek strahopeten in jih je na tak ali drugačen
način potisnil v ozadje, odložil agonijo na kakšen poznejši dan. Lekcija tega
je zato naslednja: ko se na vas zgrne nesreča, ko vam žalost trpinči srce in ko
se zdi, kot da bi se ves svet obrnil proti vam, potem bodite Človek. Soočite
se z njo in opravite z njo, tako da se v prihodnosti, ko bo vaš značaj močnejši
in boljši, ne boste oskrbeli s kakšnim neobdelanim semenom karmične uso-
de, ki bo zacvetelo in vam prineslo precej večjo nesrečo od te trenutne.

Obstajali so veliki in plemeniti ljudje, učenci na poti, katerim so se zgodile
takšne stvari. Stara karmična semena usode, ki so bila odložena in potisnjena
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v ozadje v želji, da bi izginila, zdaj stopajo v ospredje in očitno uničujejo ple-
menito življenje.

Torej, ko nastopi žalost, ko se v vašem življenju pojavi žalost, ko vas doleti
bolečina, si jo vzemite k srcu, kajti ona vas prebuja! Užitki vas zazibajo v
spanec, tako imenovane radosti vas uspavajo. Žalost, bridkost in sprememba
so tiste, ki jih ne marate, vendar pa vas prebujajo ravno te tri stvari. Oh, doje-
mite resnico tega! Dala vam bo moč, dala vam bo mir in vam omogočila, da
se boste s težavami življenja soočili z razsvetljenim umom. Prinesla vam bo
pomoč in tolažbo.

Ne pozabite, da trpi le končno: tako kot je le končno tisto, ki ljubi. Končno
je tisto, ki to počne, ker se uči. Uči se, raste: ne glede na to, kako majhno je
lahko, ne glede na to, kako veliko je: žuželka in bog, nadbog in atom zemlje:
vsi se učijo in rastejo, zato prehajajo skozi stopnje sreče in blaženosti ter tr-
pljenja in bolečine.

Vse, kar obstaja, je priložnost, da se zaznavajoče oko in razumevajoče srce
učita, kar pomeni, da rasteta. Ko spoznaš, da sta trpljenje in bolečina dva od
načinov, s pomočjo katerih rastemo, potem srce zajame mir in za um nastopi
počitek.

Kaj je tisto, kar hrast naredi tako mogočnega, kot je? Je to nežen vetrič in
mehko padajoči dež? Če bi bilo to res, bi bil hrast šibek in upogljiv kot vrba.
Ne, neurje in vihar najdeta svojo pot do hrasta in hrast se odzove s trdnostjo
in močjo. V boju z neurjem in viharjem se krepi in postaja močnejši.

Človeška bitja se učijo veliko hitreje kot tako imenovana brezčutna rastlina.
Nič se ne uči tako hitro in z lahkoto kot človeško srce, zato se ne izogibajte
trpljenju in bolečini, saj sta boljša učitelja, kot sta sreča in prazno zadovolj-
stvo. Slednje je skoraj duhovno samomorilno – biti zadovoljen s samim
seboj in s tem, kar si, pomeni, da spiš. Vendar pa Narava ne bo vedno tako
prizanesljiva: ob določenem času nastopi karmični impulz, karmični dražljaj
in potem malo trpite, vendar se ob tem tudi prebudite in začnete rasti. Blago-
slovite karmično spodbudo in ne bojte se je. Poglejte znotraj v bistvo božan-
skosti. Ne pozabite, da je vse, kar se zgodi, prehodno in da se lahko iz vsake
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stvari učite, ob učenju pa boste rasli – rasli boste v veličino in iz veličine
prešli na višje območje veličine.

Vse to je bitka Jaza proti jazu: ne ravno boj med njima, vendar kljub temu
nenehno vztrajanje proti drobnarijam, in to je na nek način duhovna vadba.
To je vadba, ki nas naredi močne, lahke in živahne, pripravljene na večje pre-
izkušnje in težave. Žalost ali bolečina sta največja prijatelja, ki ju imamo, sta
najplemenitejša čistilca vsega, saj se morata srce in um očistiti z bolečino,
tako kot se zlato preizkuša v ognju.

Običajno ljudje tega ne maramo. V tem pogledu smo kot majhni otroci, ven-
dar pa je dejansko tako in kmalu, ko postanemo razumnejši, se naučimo, da
se resnični človek spoprijema s preizkušnjami in s težavami življenja ter jih
premaguje z radostnim razpoloženjem.

Lepo in koristno pravilo je naslednje: karkoli vam pride naproti, pogumno
sprejmite. Na to stvar glejte kot prav na tisto, ki si jo želite – in tako požanjite
mir. Kmalu bo minilo samo od sebe. To je dobro praktično pravilo moralne-
ga zakona: ne izogibajte se, obrnite obraz proti mističnemu Vzhodu prihod-
nosti, napolnite svoje srce s pogumom in ne pozabite, da ste potomci bogov
ter enaki nesmrtnim bogovom, ki nadzirajo in vodijo Vesolje.

V življenju resnično nastopijo trenutki, ko nas Višji Jaz dejansko vodi na
poti preizkušnje, zato da bi lahko rasli s pomočjo uspešnega odzivanja na te
preizkušnje. Vendar pa je Višji Jaz vedno z nami, nenehno nas skozi zastra-
ševanje in intuicijo opozarja, naj se pogumno soočimo z življenjem, da smo
resnicoljubni, čisti, močni, iskreni, pokončni in mnoge druge takšne stvari,
ki so prava svojstva človeške narave, in nas, če jim vztrajno sledimo, ščitijo
pred nesrečo. Edina prava nesreča, ki jo pozna človekova duša, je šibkost,
neuspeh, je odsotnost poguma. Fizične katastrofe in druge stvari fizičnega
življenja so pogosto prikriti blagoslovi. Višji Jaz nas uči, na kakšen način naj
se z njimi spopademo, da bi iz njih izšli zmagoslavno.

Notranja radost je tista, ki nas vodi do zmage, to je občutek, ki ga ne moremo
doseči, dokler ga ne izkusimo; in temu ne bi moglo biti tako, če ne bi bila
harmonija in ljubezen sama srčika Vesolja, kajti srčika stvari so nebeški mir
ter ljubezen in lepota.
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Zato se spomnite teh resnic, ko vas doletita bolečina in trpljenje. Vstanite!
Bodite človek! Soočite se z viharjem! Še preden se boste zavedli, se bo pred
vami odprlo modro nebo in ker ste delovali kot človek, bosta prišla uspeh in
blaginja. Prestali ste preizkušnjo, ki vas je naredila močnejšega. Vse fizične
bolezni imajo svoj končni izvor v zgrešenem pogledu na življenje, v zgrešeni
smeri, ki jo je ubrala volja posameznika. Vse bolezni torej navsezadnje niso
takšne, kakršne obstajajo v fizičnem telesu in opuščajo svoje delo trpljenja
in bolečine, temveč takšne, kot obstajajo v svojem izvoru oziroma imajo iz-
vor v mislih – iz tega ali kakšnega drugega življenja. Šibkost volje in popuš-
čanje slabim navadam gojita semena misli, ki v mišljenju puščajo miselne
usedline in pokvarijo značaj. Zlobna ali lažna misel se manifestira v telesu
in ga na koncu uniči s slabimi navadami. Kritičnost, pesimizem in navada
pritoževanja ter ugotavljanja napak so v resnici bolezni uma.

Vsak modrec in videc je učil iste stvari: očistite tempelj svetega Duha, izže-
nite iz njega demone nižje narave. Kaj so ti demoni? Človekove lastne misli.

Neharmonične misli ne zastrupljajo zgolj ozračja, temveč zastrupljajo tudi
vaš krvni obtok, zastrupljajo vaše telo in iz tega izhaja bolezen. Kaj so nehar-
monične misli? To so sebične misli, zle misli, zlobne misli, misli, ki niso
skladne in nastanejo v srcu, ki mu primanjkuje ljubezni.

Popolna ljubezen v človeškem srcu teži k oblikovanju močnega telesa, fizio-
loško čistega, kajti če je vaša notranjost psihično in moralno čista, skladna v
svojem delovanju, potem so v tem primeru um, duša, duh – pravi človek – v
svojem delovanju skladni. Telo zgolj odraža to, kar ste.

V veliki meri zdaj sami ustvarjate to, kar boste čez deset let. Morda ste že
premagali bolezen, zaradi katere ste trpeli. Morda imate bolezen, ki je še
niste obvadali. V obeh primerih ste sami odgovorni. Največja preventiva za
bolezen je nesebična duša, ki deluje skozi nesebični um – nase pozabljajoče
srce. Nič ne pripelje bolezni do človeka tako hitro kot sebičnost s spremlja-
jočimi skušnjavami in podleganja tem skušnjavam. Bodite skrajno nesebič-
ni, pa boste deležni posvetnega bogastva: bogastva zdravja, bogastva vide-
nja, fizičnega bogastva, bogastva moči, bogastva ljubezni, bogastva sposob-
nosti, obilice vsega.
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Ko misli tavajo po umu kot neukročeni konji, se ne borite in zapravljajte
svojih moči. Predstavljajte si nasprotne stvari od tistih, ki jih sovražite. Pred-
stavljajte si stvari, ki jih imate notranje resnično radi, ki jih imate resnično
radi v srcu in za katere veste, da so koristne. Skrivnost je notranja vizualiza-
cija: zato vizualizirajte.

Če ste potrti, če vas je sram misli, ki se porajajo v vašem umu, se ne bojujte
se z njimi, temveč pozabite nanje. To so le duhovi, ki se dvigajo iz vaše
lastne preteklosti. Obrnite glavo proti Vzhodu in opazujte vzhajajoče sonce.
Svoje vizije obarvajte z veličastjem. Opazujte vrhove vaše narave, kjer rož-
nato ognjena Aurora notranje zore pred vašimi očmi plete mrežo svoje čudo-
vite magičnosti.

V tem počiva skrivnost osvojitve. To je najboljši, najlažji način in lahko mu
sledite, ker ste s svojo domišljijo in močjo volje ustvarjalec lastne usode. S
tem, ko to počnete, začne v vas delovati sposobnost ustvarjanja. To je res
preprosto pravilo, pa vendar je to sporočilo modrecev iz vseh dob.

Pozabite na hudobne misli in ne vlivajte jim umetnega življenja tako, da bi
jih vizualizirali in se nato borili z njimi. Ne zapravljajte energije v boju s
strašili, fantomi in duhovi vaše domišljije. To so zgolj fantazme vaše lastne
domišljije in izven vas ne obstajajo. Kljub temu vas lahko ti fantomi in duho-
vi občasno premagajo in postanejo začasna resničnost, ker ste jim podarili
obliko in moč mišljenja. Če te stvari utelešate v mislih, potem bodo te misli
upravljale vaše telo.

Vizualizirajte raje druge stvari. V mislih ustvarite slike lepote in moči. Če
ste obsedeni s temi grdotami, si zamislite prizore lepote. Ti so veliko bolj
očarljivi. To je prijetna zabava, ki vedno deluje. Vizualizirajte stvari z viso-
kim in plemenitim značajem. To počnite s silo.

Vizualizirajte si uspeh v lepih stvareh. Vizualizirajte stvari lepote, notranje-
ga sijaja.

Um je mogoče dvigniti z visokimi in plemenitimi mislimi. Tudi delavec lah-
ko medtem, ko so njegove roke zasedene, v mislih zasleduje svoje prednike
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do bogov v prostoru in čuti navdih božanskih prednikov, ki tako rekoč teče
po žilah njegove duše. Na ta način lahko resnično postane človek.

Utišajte svoje misli: to ne pomeni, da morate prenehati razmišljati, ampak da
začnete nadzirati svoje misli, da postanete njihov gospodar. Ne bodite suženj
miselnih potepuhov, ki se pretakajo skozi vaš um. Bodite človek! Porajajte
misli in vladajte tem svojim otrokom. Če pa postanejo poredni, jim nadenite
dušilce. Utišajte jih.

Bodite mislec, ne različnih misli, ampak svojih misli. Z drugimi besedami,
zapustite nemirno dejavnost svojega možganskega uma in se podajte v notra-
nje prekate svojega srca, v globine svoje zavesti, v sveto mesto znotraj in
uglejte Luč. Prejmite Luč. Utišajte svoje misli in vstopite v zavest.

Preučite svoje lastne miselne procese in poglejte, koliko časa zapravljate
zgolj za tvorjenje večinoma nekoristnih misli in zanemarjate pitje iz tistih
vzvišenih vodnjakov znanja, modrosti in zavesti, ki jih imate v sebi, iz virov
navdiha in genialnosti: pitje iz izvirov genialnosti, tistih pierjanskih izvirov,
iz katerih valuje vse, kar naredi življenje vredno.

Obstaja test, s katerim se lahko prepričamo, ali nekaj, kar prihaja v um, izvira
iz Višjega Jaza, ali zgolj iz neke želje, ali pa je obarvano z neko željo. Tu je
ta enostavni test. Višji Jaz je brezoseben, pozablja nase, je prijazen, ljubeč,
milosten, sočuten, neguje vzvišene navdihe. Nižja narava pa je sebična, pri-
dobitna, dovzetna zgolj zase, pogosto sovražna, neodpuščajoča, nasilna.

Višji Jaz je duhovna entiteta, ki tako rekoč lebdi nad blatom nižjega jaza,
tako kot sonce sije na zemljo. Višji Jaz ima ogromen vpliv na nižji jaz, med-
tem ko nižji jaz nikakor, niti posredno, ne vpliva na Višji Jaz. Nižji jaz ima
ogromen vpliv na človeški jaz, na vmesno naravo.

Če je to, kar spreleti vaš um ali pa je vstopilo vanj zaradi vaše lastne moči
volje in težnje, nekaj, kar vas nagovarja, da naredite dobro svojim soljudem,
potem vam to daje notranji mir in tolažbo, vas naredi prijaznejše in bolj
uvidevne do drugih. To prihaja iz višjega dela. Ta višji impulz je lahko želja,
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vendar pa to ni želja osebnosti, temveč je želja duha, je želja po tem, da bi
rasli, da bi bili več, da bi pomagali drugim, ljubili, pozabili na rane, odpuščali.

Prijazna misel, poslana drugemu človeku, je zaščita tega človeka, in to po-
četje je lepa stvar. To je človeška stvar, resnično človeška stvar in takšna, ki
jo rad opravi vsak normalen človek. Zgolj nekaj stvari lahko tako zadovolji
srce in um kot občutek, da vsaj danes v svojih čutenjih ali mislih nismo bili
neprijazni do drugih, temveč smo bili v pomoč, da smo bili prijazni, obzirni,
neosebni.

Setev semen misli ni delovanje brez odgovornosti. Kdor poseje seme misli
v svoje soljudi, je po naravnem zakonu striktno odgovoren. Narava ni anar-
hična, kajti z vzrokom in učinkom ji vlada – Karman.

Medtem ko to položi resno odgovornost v vsakogar, ki poučuje druge in na
ta način polaga semena misli in čutenja v njihove ume, pa vseeno, kaj, po
drugi strani, pa je nagrada za dobro opravljeno, plemenito delo? Nagrada,
povračilo, je veličastno.

Dobro pazite na svoje misli in še bolj skrbno pazite na to, kaj govorite. Go-
vorite malo, ko pa govorite, govorite s preudarnim pomnjenjem svoje odgo-
vornosti.

Kaj je misel? Misel je stvar: to je živa entiteta. Vsi obsežni in raznoliki po-
javi narave v zvezi z diferenciacijo temeljijo na enem samem dejstvu, da v
jedru vsake takšne entitete obstaja božanska misel, seme božanskega, ki mu
je namenjeno, da bo raslo skozi dobe, dokler se v tem semenu vrojeno življe-
nje, individualnost, moč in sposobnost ne bodo izlili v bolj ali manj popolno
manifestacijo. Na tak način božansko seme ali Monada sčasoma postane
božanska entiteta, samozavedujoči se bog, otrok Kozmičnega Božanstva,
njegov starš. Misli so stvari, zato ker so snovne. Misli so snovne entitete –
niso sestavljene iz snovi našega fizičnega sveta, temveč iz eterične snovi, iz
eterične substance.

Človek je gorišče ustvarjalnih moči, je gorišče energij, ki nenehno iz sebe
oddaja nešteto tokov, rek, malih življenj. Ta atomska življenja, ti atomi živ-
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ljenja ga zapuščajo z njegovimi fizičnimi izlivi. Na enak način ga zapuščajo
tudi skozi njegov um, v katerem so misli, ki na ta način vstopajo v miselno
ozračje sveta. Še več, vsaka misel je entiteta, ker očitno ne bi mogla obstajati
niti delček sekunde, če ne bi imela v sebi neke vrste individualnosti, ki
sestavlja njeno bistvo in jo ohranja kot entiteto v individualizirani obliki.

Ti tokovi izlivov iz ustvarjalnega jedra, kar človek je – iz tega gorišča
življenja, kar človek je –, prehajajo v nevidna področja kot misli – v fizično,
vidno kraljestvo pa tudi kot njegovi fizični izlivi –, vendar kot nevidne misli:
misli dobrote, zla, brezbrižnosti, zelo obarvane, skoraj brezbarvne, zelo ču-
stvene, hladne, vroče, čiste, sladke, zlohotne in vse druge vrste energij – za-
pustijo gorišče življenja, kar človek je. Ti življenjski atomi, ki zapustijo člo-
veka, so tisti, ki se začnejo od zdaj naprej razvijati na svoj lasten način in z
razvojem postanejo nekakšna vmesna narava živali.

Človekovi izlivi tako gradijo živalski svet. Živali se prehranjujejo s številni-
mi vrstami teh življenjskih atomov, in sicer s fizičnimi, vitalnimi, astralnimi,
duševnimi, vsemi mogočimi. Na enak način kot človek oddaja svoje tokove
življenjskih atomov, tudi sonce izliva svoje življenjsko esenco v prostor in
tako podarja življenje, energijo in eterično snov vsemu, česar se dotaknejo
njegovi poživljajoči žarki, kakor tudi njegovi atomi, elektroni, in vse, kar
pripada fizičnemu področju.

Tako človek nenehno izliva svojo vitalnost. Ti, iz njega izhajajoči življenjski
tokovi, nudijo življenjski in evolucijski vzgib in značilnosti entitetam kra-
ljestev, ki se nahajajo pod človeškim, kajti ta podčloveška kraljestva so
razvijajoča proizvodnja misli in vitalnih izlivov človeške rase.

Človekove misli o sovraštvu in antagonizmu, njegove pogosto zverinske
strasti in različne energije neplemenitega tipa, ki valujejo iz njega, so koreni-
ne stvari in entitet v podčloveških kraljestvih, za katera človek meni, da so
sovražna in antagonistična do njegovega lastnega kraljestva. Po drugi strani
pa medtem človeški vitalni in duševni izlivi drugačnega tipa, to je hrepene-
čega, harmoničnega, prijaznega, ljubeznivega, simetričnega značaja, deluje-
jo na podoben način pri zagotavljanju vmesnih ali psihičnih principov
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nestrupenih, neškodljivih in skladnih zveri, tako kot tudi velika paleta lepih
in koristnih rastlin v rastlinskem kraljestvu.

Ker je narava ogromen organizem, je vse povezano z vsem preostalim. Za-
radi tega ne morete dihati, ne morete razmišljati, ne da bi v gibanje sprožili
sile, ki bodo na koncu dosegle skrajne meje našega Doma-Vesolja in segle
še dlje od teh meja do meja drugih Vesolij.

Zato se misel o zvezdi sčasoma dotakne te zvezde, pa čeprav z neskončno
majhnim učinkom. Vendar pa, ne glede na to, to dejstvo razkriva čudovito
resnico. Še več, je resnica, ki da človeku misliti.

Da, tudi vaša misel vznemiri zvezde. Glede tistih pa, katerih notranja vizija
je bolj odprta in ki se zavedajo, da so veličastno svetleča nebesna telesa, raz-
tresena po modrem svodu noči, zgolj fizična oblačila notranjega in blešče-
čega plamena zavesti, ki se kaže kot sijaj teh kozmičnih sonc – tako kot se
vaša zavest manifestira skozi vas kot človeško bitje –, kot pri teh, ki priče-
njajo postajati Vidci – pa njihova misel doseže sonca in zvezde. Vsak človek
je otrok sonca, torej atom duhovne energije. Ali potem oče ne pozna svojega
otroka in se ne odzove na njegov slaboten jok?

(Gottfried de Purucker, 1893–1942, je bil teozof od leta 1893 naprej in predsednik
Teozofskega društva Pasadena, ZDA, od l. 1929 do l. 1942; bil je tudi avtor številnih teozof-
skih knjig. Besedilo je odlomek iz njegove knjige Golden Precepts of Esotericism, od str.
32–53; prevod A. R.)

Zaenkrat zaznavate zgolj svetlobo novega dne , a če poskusite, boste s K. H.-
jevo pomočjo mogli ugledati opoldansko sonce v trenutku, ko doseže svoj
poldnevnik. Vendar pa morate za to delati, delati, da boste svetlobo skozi
svoj um prelili na ume drugih.

                                                    K. H.

Vaša vizija bo postala jasna šele, ko boste pogledali v svoje srce ...
Kdo gleda zunaj, sanja. Kdor gleda znotraj, se prebudi.

                                                                      Carl Gustav Jung

*  *  *

*  *  *



Potovanje modrih

»Mraz nas je pestil,
prav najslabši letni čas
za pot, in še tako dolgo pot:
zametene poti in vreme ostro,
zares najtrša zima.«
In ožuljene kamele, ranjenih nog, kujave
se zavalijo v snežno brozgo.
Bili so časi, ko se nam je stožilo
po letnih palačah na pobočjih, terasah,
svilenih deklicah, ki točijo medico.
Potlej kamelji gonjači, ki kolnejo in godrnjajo
in uhajajo, in zahtevajo pijačo in ženske,
in ugašanje tabornih ognjev, in stiska za zavetja,
in negostoljubni trgi in sovražna mesta
in umazane vasi in povsod draginja:
trd čas nas je pestil.
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Na koncu smo se namenili popotovati vso noč,
dremali smo le za hipe,
ko so nam glasovi prepevali v ušesih,
da je vse skup norost.

Potlej ob svitu smo se spustili v zatišno dolino,
vlažno, kamor ni segel sneg, dišečo po travah;
z bistrim potokom in mlinom, ki je mlel temo,
in tremi drevesi proti nizkemu nebu,
in starim belim konjem, ki je odpeketal na travnik.
Potlej smo prišli do krčme s trto nad podbojem,
šest rok je pri odprtih vratih kockalo za srebrnike,
in noge so brcale prazne vinske mehove.
Vendar tu nismo zvedeli nič, in šli smo naprej
in prišli zvečer, niti za hip prezgodaj
nismo odkrili  kraja; bilo je ( lahko rečete) zadovoljivo.

Vse to je bilo že zdavnaj, spominjam se,
in šel bi spet na pot, a zapišite
tole zapišite
tole: nas je popeljalo na vso to pot zavoljo
Rojstva in Smrti? Bilo je Rojstvo, prav gotovo,
prepričali smo se in ni dvoma. Videl sem rojstvo in smrt,
a sem mislil, da se razlikujeta: to Rojstvo je bilo
za nas kruta in bridka agonija, kakor Smrt, naša smrt.
Vrnili smo se v svoje kraje, v ta Kraljestva,
a ne najdemo tu več spokoja, v starem podeljevanju,
pri tujcih, ki se oklepajo svojih bogov.
Veselil naj bi se druge smrti.

Thomas Stearns Eliot

(The Theosophist,  december 2012; T. S. Eliot (1888-1965), ameriški pesnik, literarni kritik,
dramatik in publicist, je za »izreden pionirski prispevek današnji poeziji« leta 1948 prejel
Nobelovo nagrado za književnost; Pesem Potovanje modrih je iz knjige Pesmi,T. S. Eliot,
v prevodu Vena Tauferja.)
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Okultna znanost – regenerativna sinteza

Ena od značilnosti našega časa je določen občutek praznine v življenju ljudi.
Mnogi čutijo, da njihov obstoj nima kakšnega globljega pomena ali končne-
ga cilja, tako da iščejo srečo prek čutnega uživanja. Prepričanje, da je srečo
mogoče doseči s posedovanjem (predmetov, ljudi, okoliščin itn.), je vir se-
bičnosti, tekmovalnosti in nasilja, ki so prevladujoče poteze naše današnje
kulture.

Kako smo prišli do te situacije? Ko razmišljamo o tej zadevi, lahko vidimo,
da sta znanost in religija igrali pomembno vlogo pri ustvarjanju sedanjega
stanja. Ko se je začela razvijati sodobna znanost, je začela dvomiti v prepri-
čanja dogmatske religije. Slednja se ni bila sposobna odzvati na izzive, ki so
jih terjala nova znanstvena odkritja in je znanje označila za zlo ter poskušala
utišati znanstvenike, kot v slovitem primeru Galileo Galileja leta 1633. To je
povzročilo oster razdor med tema dvema disciplinama.

Kot reakcijo na religijo je rastoča znanost do določene mere sistematično iz-
brala najbolj posvetno možno razlago razkritih dejstev in se usmerila k mate-
rialističnemu pogledu. Še nedolgo tega so znanstveniki označevali religijo
zgolj kot praznoverje z izjavljanjem, da ne obstaja nobena druga realnost od
tiste, ki jo je mogoče zaznati z našimi čutili. Ker se religija ni znala odzvati
na prebujajoči se intelekt, je situacija pripeljala do izginjanja transcendent-
nih teženj v srcih mnogih ljudi, celo med tistimi, ki so imeli zgolj površno
znanje o znanosti. Tako sta ozka religija in materialistična znanost ustvarili
plodno podlago za današnji občutek praznine, ki ga mnogi poskušajo zapol-
niti s posedovanjem stvari, čutnimi dražljaji in razvedrili.

Danes se soočamo z dodatno nevarnostjo, saj je sodobna znanost, ki se v bi-
stvu noče omejiti z etičnimi vidiki, zmožna nevarnih manipulacij z življe-
njem ali celo popolnega uničenja z jedrskimi ali biološkimi orožji.

ZNANOST: SODOBNA IN OKULTNA, II. del

Pablo Sender
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Zaradi tega zelo potrebujemo spremembo. Premakniti se moramo k bolj reli-
giozni znanosti in bolj znanstveni religiji, pri čemer se kot ‘manjkajoči člen’
lahko izkaže prav okultna znanost.

Znanost in Mahatme

V prvem delu tega članka smo pokazali primere okultnega znanja, ki so ga
v teozofski literaturi posedovali tisti, ki smo jih poimenovali ‘Mahatme’ ali
‘Adepti’. Ti posamezniki so s sistematičnim jogijskim urjenjem razvili za-
nesljive nadčutne sposobnosti, ki jih je mogoče uporabiti za raziskovanje
skritih razsežnosti narave. Adepti, ki so v hinduizmu znani kot rišiji in v ma-
hājāna budizmu kot ‘bodhisatve’, niso razvili zgolj psihičnih in duhovnih
moči, ki so latentne v vsakem človeškem bitju, temveč tudi modrost in soču-
tje. Ko so se osvobodili trpljenja, so se posvetili pomoči človeštvu, da bi pre-
hodilo isto pot.

Pomagajo na več načinov. Včasih postanejo duhovni učitelji, lahko pa posta-
nejo vplivni voditelji na različnih področjih človeškega prizadevanja. Ob
drugih priložnostih navdihujejo oblikovanje filozofskih ali duhovnih organi-
zacij. Ustanovitev Teozofskega društva (TD) ob koncu devetnajstega stoletja
je bil del njihovih naporov.

V zgodnjih letih TD sta si dva od teh Mahatem dopisovala z dvema Angle-
žema, z A. P. Sinnettom in A. O. Humom, ki sta bila znanstveno usmerjena.
Iz teh pisem je postalo jasno, da imata Adepta veliko znanstvenega znanja,
Sinnett in Hume pa nista mogla razumeti, zakaj tega znanja nista delila s
svetom.

a) Vprašanje odgovornosti

Eden od zadržkov, ki sta jih imela Adepta glede deljenja svojega znanja, tiči
v dejstvu, da bi njuna pomoč lahko povzročila več škode kot koristi. Znan-
stvena spoznanja so lahko nevarna, ker dajejo moč za upravljanje sil narave.
S to močjo pa je mogoče varno ravnati zgolj takrat, če so prisotne odgovor-
nost, zrelost in trdna moralna osnova. V sedanji družbi temu žal ni tako, zato
so številna odkritja na različnih področjih za človeštvo postala prej preklet-
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stvo kot pa blagoslov. Mahatma KH je o tem pisal gospodu Sinnettu že leta
1880:

Varnost družbe je mogoče zagotoviti zgolj s tem, da ohranjamo tajnost strašnega
orožja, ki bi ga sicer lahko uporabili zoper njo in ki je, kot smo vam povedali,
postalo smrtonosno v rokah zlobnih in sebičnih.* (*Vicente Hao Chin, Jr., izd., Pisma
Mojsrov A. P. Sinnettu v kronološkem zaporedju (cML), Pismo št. 1, Theosophical Publish-
ing House, Quezon City, 1993, str. 4.)

Kot smo že predhodno povedali, so gospa Blavatsky in Mahatme na primer
vedeli, da je atom deljiv in da vsebuje energijo. Večini ljudi tedanjega časa
bi se ta informacija zdela neškodljivi del znanstvenega znanja. Vendar pa,
ko je znanost spoznala to dejstvo, so to znanje uporabili za izdelavo jedrske
bombe, ki so jo kmalu zatem uporabili zoper soljudi.

Znanstvena skupnost se ne želi odpovedati raziskovanju stvari, ki jih je mo-
goče zlorabiti. V imenu izboljšanja znanja znanstveniki še naprej brez omeji-
tev sledijo svoji poti in trdijo, da je znanost nevtralna. To morda drži za samo
znanost, ne pa tudi za centre moči, ki plačujejo večino raziskav na svetu.
Njihov interes je pridobiti znanje, kako upravljati naravo (bodisi podatomske
delce, oblike energije, bakterije, matične celice ali okolje itn.) zaradi svojih
sebičnih namenov. Dobrobit človeštva je zanje, v najboljšem primeru, le
drugotnega pomena. Tako znanstveniki, ki se ne sprašujejo glede motivov
tistih, ki plačujejo raziskave, pogosto delajo za ljudi ali podjetja, ki bodo
pridobljeno znanje uporabili za prevlado, bodisi politično, vojaško, finančno
bodisi katere druge vrste.

Adepti nimajo nobenih skrivnih motivov. Zanima jih zgolj pomoč človeštvu
in niso pripravljeni pospeševati razvoja znanosti, ki se uporablja za škodljive
namene. Menijo, da je za nadaljnji prispevek k razvoju sodobne znanosti
potrebno tudi nadaljnje zorenje človeštva, skupaj z razvojem družbene in
vladne ozaveščenosti, ki preprečuje, da bi se znanstvena odkritja lahko
uporabljala za nemoralne ali nevarne cilje.

b) Vzrok za človeško trpljenje
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Drugi razlog, ki omejuje možnost pomoči s strani Adeptov, je ta, da znanost
ne nagovarja resničnih problemov človeštva. Tako je Mahatma KH v enem
od svojih pisem ‘članu’ zapisal:

Moralna in duhovna trpljenja sveta so bolj pomembna in bolj potrebujejo pomoč in
ozdravitev, kot pa našo pomoč potrebuje znanost, na katerem koli področju odkrit-
ja.* (* Jinarajadasa, C., urednik, Pisma Mojstrov Modrosti, Prva serija, Pismo št. 46, Theo-
sophical Publishing House, Adyar, Madras, 1988, str. 101–102.)

Mahatme so zainteresirani za ustvarjanje srečnejše družbe, osvobojene psi-
holoških pritiskov in temelječe na zaznavanju združenosti in čutenju sočutja.
Pravi vzrok trpljenja počiva v srcih in umih ljudi, ki so žrtve strahu, ne-
vednosti, pohlepa, frustracij in sovraštva. Če Adepti niso voljni vložiti več-
jega truda v razvoj znanosti, je to zato, ker ta ne nagovarja glavnih vzrokov
človeškega trpljenja. Znova z besedami Mahatme KH:

Torej, za nas revne in neznane človekoljube ni zanimivo nobeno dejstvo katere koli
od teh znanosti, če ne dosega določene stopnje zmožnosti doseganja moralnih re-
zultatov in določene ravni koristnosti za človeštvo. In kaj je v svoji ponosni osami
lahko bolj popolnoma brezbrižno ... kot je ta materialistična in realistična znanost o
dejstvih? Ali potem ne bi smel vprašati, ne da bi bil označen z domišljavo ‘razstavo
znanosti’, kaj imajo zakoni Faradaya, Tyndalla ali drugih skupnega s človekoljub-
jem v svojih abstraktnih odnosih s človeštvom kot neločljivo celoto? Koliko jih
skrbi za ČLOVEK-a kot osamljen atom te velike in harmonične Celote, čeprav mu
včasih lahko praktično celo koristijo?* (*cML, Dodatek I, str. 471.)

Menimo, da razvoj tehnologije koristi človeštvu, seveda do določene mere
predvsem na praktični ravni. Očitno je, da so življenja dela človeštva bolj
udobna, kot so bila v preteklosti, in da se je naša zmožnost za izdelovanje
stvari razširila. Vendar pa, ali lahko trdimo, da smo zaradi tega bolj srečni,
bolj osvobojeni skrbi in stresa, kot so bili naši predniki? Celo takrat, ko to
obravnavamo na globalni ravni, lahko vidimo, da ima človeštvo kljub vsemu
tehnološkemu napredku v zadnjih sto petdesetih letih še vedno iste probleme
z nasiljem, izključevanjem, nestrpnostjo, pokvarjenostjo itn.

Človek bi lahko ugovarjal, da to niso ‘znanstveni problemi’, da so to družbe-
nopolitična vprašanja, ki presegajo področje in cilj znanosti. To je res. Ven-
dar pa Adepti trdijo, da nezmožnost znanosti, da bi reševala te probleme, ni
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bistvena za to. To je posledica njene nepripravljenosti, da bi se tega lotila, in
omejitev, ki jih ta disciplina postavlja sama sebi. Kot bomo videli pozneje,
trdijo, da bo znanost, če bo postala bolj ‘duhovna’ ali metafizična, našla tudi
sredstva, s katerimi bo obravnavala te probleme in pomagala pri njihovem
reševanju.

c) Problem skepticizma

Adepti navajajo, da so kljub predhodno obravnavanim omejitvam vedno po-
skušali pomagati znanosti v smereh, ki bi lahko bile koristne za človeštvo.
Vendar pa so njihovi poskusi trčili ob skepticizem dela znanstvene skupnos-
ti. Tako je Mahatma KH povedal gospodu Sinnettu:

Nisem vam sposoben dati povsem znanstvene informacije, saj se nikoli ne moremo
povsem strinjati z zahodnimi sklepanji in s tem, da bodo naša zavrnjena kot ‘ne-
znanstvena’.* (*cML, Pismo št. 93B, str. 313–14.)

Situacija ni bila nova, temveč je bila takšna že od začetka razvoja znanosti.
Zaradi tega so Mahatme lahko zgolj opozorili na določene smeri in prepustili
znanosti, da jih doseže z lastnim tempom in s svojimi lastnimi metodami:

Namreč, mi smo bili tisti, ki so prvi skočili v vodo in bili pionirji, ljudje znanosti pa
so zgolj poželi tisto, kar smo mi posejali. Naše poslanstvo je, da se potopimo in
prinesemo na površje bisere Resnice, njihovo pa je, da jih očistijo in spremenijo v
znanstvene dragulje. Če pa se nočejo lotiti slabo oblikovane lupine ostrige z vztra-
janjem, da v njej ni, niti ne more biti, nobenega dragocenega bisera, potem si bomo
pred človeštvom še enkrat umili roke kakršne koli odgovornosti.* (*cML, Pismo št.
18, str. 68.)

Številna znanstvena odkritja (kot na primer glede atoma, sferičnosti Zemlje,
heliocentričnega sistema itn.) so poznali in učili že stari filozofi in ezoterične
tradicije. Te informacije so služile kot vodilo številnim zgodnjim evropskim
znanstvenikom, ki so ob zavedanju tega ‘filozofskega’ znanja izumljali na-
čine, kako bi ga dokazali, vendar pa je bil vir njihovega navdiha redko pri-
znan. Mahatma je zapisal:

... nič, kar bi vam lahko dali v odgovor, od nas ne bo nikoli sprejeto. Kadar koli bi
odkrili, da ‘je to resnično tako’, bo odkritje pripisano tistemu, ki je priskrbel dokaze
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– tako kot v primeru Kopernika in Galileja, pri čemer je slednji zgolj izkoristil
pitagorejski rokopis.* (*cML, Pismo št. 93B, str. 311.)

Primer odkritja izotopov pred enim stoletjem je tipičen primer za to situacijo.
Čeprav je profesor Aston v celoti poznal raziskave Annie Besant in C. W.
Leadbeatra, pa znanstvena skupnost njunega prispevka, z izjemo nekaj osa-
mljenih znanstvenikov, ni priznala.

Nudenje pomoči peščici posameznikov z odprtim umom, ki jih odkrijejo
vsako stoletje, je, kot kaže, vse, na kar Adepti lahko upajo, da bodo  dosegli.
V pismih, ki jih je prejel A. P. Sinnett, lahko vidimo, da so poznali tiste znan-
stvenike, ki so bili pripravljeni uporabiti svoje znanje za spodbujanje člove-
kove duhovne blaginje:

Obstajajo pa – tudi med angleškimi ljudmi iz znanosti – tisti, ki so že pripravljeni
sprejeti, da so naši nauki v harmoniji z rezultati in razvojem njihovih lastnih raz-
iskav in ki na splošno niso ravnodušni za njihovo uporabo za duhovne potrebe člo-
veštva.* (*cML, Pismo A, str. 463)

V tej korespondenci najdemo dokaze, da so Adepti na takšen ali drugačen
način pomagali kemiku Williamu Crookesu, odkritelju ‘plazme’, četrtega
stanja materije, in izumitelju Thomasu Edisonu. Oba sta bila člana Teozof-
skega društva. Tudi Alfred Russel Wallace, soodkritelj zakona evolucije, si
je nekaj časa dopisoval z gospo Blavatsky, čeprav ga teozofija ni pritegnila.
Ti znanstveniki so imeli nekaj skupnega: vsi so bili zainteresirani za znan-
stveno raziskovanje spiritističnih pojavov, ki so bili slavni v tistem času.**
(** Thomas Edison je bil za eno generacijo mlajši in ni bil vključen v raziskovanja spiri-
tističnih pojavov, op. p.)

H. P. Blavatsky in Mahatme so upali, da bodo ti znanstveniki spodbudili im-
pulz za raziskovanje nefizičnih ravni in zakonov, ki sodobni znanosti niso
bili znani. Ker pa so bili pojavi, ki so bili ustvarjeni na seansah, povezani z
‘duhovi’, in ker so se številni mediji izkazali za goljufe, se je pojavil dvom
v vse spiritistične pojave.

Zato se je gospa Blavatsky (s pomočjo Adeptov) odločila, da bo nekatere
pojave uprizorila izven spiritističnega kroga, v odprtih prostorih, pri dnevni
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svetlobi in v navzočnosti različnih izobraženih prič. Gospod Sinnett je veliko
teh pojavov objavil v svoji knjigi Okultni svet (The Occult World), o kateri
je Mahatma KH napisal:

… razmišljujoči ljudje bodo brali in razmišljali o tej knjigi, saj še nikoli niso pre-
mišljevali o globokih znanstvenih prizadevanjih Wallacea in Crookesa, da bi dose-
gla spravo med sodobno znanostjo in duhovi, in  tako bo malo seme raslo in uspe-
valo.* (*cML, Pismo št. 18, str. 68)

Na žalost znanstvena skupnost za to ni bila dovzetna.** (**To ne drži povsem,
ali pa sploh ne. Raziskovanje nefizičnih pojavov se je nadaljevalo (morda z določenim
zamikom) na številnih področjih znanosti (med drugim se je kot del paraznanstvenih
raziskovanj začela razvijati tudi parapsihologija, začetnik katere je bil Lazar Hellenbach,
sodobnik H. P. Blavatsky in Adelme von Vay, s katero je prijateljeval), vendar pa so bila ta
prizadevanja pozneje namerno potisnjena v pozabo. Spomnimo se samo na odkritja Nikole
Tesle, op. p.) Tako gospa Blavatsky kot Teozofsko društvo sta bila deležna
napadov zaradi uprizarjanja takšnih pojavov in prizadevanja v tej smeri so
bila na koncu opuščena. Gospa Blavatsky je o tem nekaj let pozneje napisala:

Niso uspeli proizvesti želenega učinka ... Pričakovati je bilo, da bodo inteligentni
ljudje, predvsem ljudje iz znanstvenih krogov, vsaj priznali obstoj novega in zelo
zanimivega področja poizvedovanja in raziskovanja, ko so bili priče fizičnim učin-
kom delovanja volje, ki jih niso znali pojasniti … Ta pričakovanja se niso uresni-
čila. Pojavi so bili napačno razumljeni in napačno predstavljeni, tako v zvezi z nji-
hovo naravo kot z njihovim namenom.* (*Blavatsky, Helena Petrovna, Zbrana dela, zv.
IX, The Theosophical Publishing House, Wheaton, IL, 1974, str. 46–7)

Zdaj se lahko vprašamo, ali se je odnos sedanjih znanstvenikov v zvezi s tem
kaj spremenil. Ali so bolj odprti za raziskovanje neortodoksnih smeri? Na to
vprašanje je težko odgovoriti, saj se morda nahajamo na začetku prehoda.
Dejstvo, da so nekateri znanstveniki že začeli raziskovati to področje, je lah-
ko pozitiven znak. Vendar če posplošimo, je znanstvena skupnost še vedno
zaprta za raziskave, ki vključujejo ‘ezoterične’ elemente. Znanstveniki, ki so
se lotili raziskovanja teh prepovedanih ozemelj, so v znanstveni skupnosti
izgubili svojo verodostojnost in bili iz nje izobčeni.** (**Zdaj je že v precejšnji
meri znano, da so se raziskovanja teh prepovedanih ozemelj dejansko odvijala skrivaj z
namenom militarizacije teh odkritij in praks, zaradi česar je bila javnost deležna načrtnega
smešenja teh raziskovanj z namenom nadzorovanja te iste javnosti, op. p.) Odličen pri-
mer tega je Rupert Sheldrake, biokemik iz Cambridgea, član Royal Society.



Zaradi svojega dela na morfogenetskih poljih in z njimi povezanih temah ga
je prestižna znanstvena revija Nature v prispevku urednika označila za ‘here-
tika’ in namignila, da bi bilo treba njegova dela zažgati. To se je zgodilo leta
1981. Podobno usodo so doživeli tudi drugi znanstveniki, kot na primer dr.
Stephen Phillips, ki je resno vzel raziskave, objavljene v knjigi Okultna ke-
mija (Occult Chemistry). Celo teorije dr. Davida Bohma, ki velja za enega
najpomembnejših teoretičnih fizikov dvajsetega stoletja, niso deležna poseb-
ne pozornosti, ker je njegovo delo preveč holistično in blizu mističnemu
pogledu.

Koraki k integraciji, povezovanju, vključevanju

Poskušajmo zdaj raziskati pogoje, ki bi bili potrebni za hipotetično posebno
prizadevanje Mahatem, da bi bolj dejavno pomagali na znanstvenem po-
dročju.

Dvomimo lahko, da bodo vložili kaj več energije v spodbujanje raziskav, ki
bi ostale brez odmeva, ki bi jih morda nekdo odkrival leta, desetletja ali celo
stoletja, da bi zatem znanost počasi prišla do odritja istih rezultatov. Očitno
je prvi pogoj za to ta, da se znanstvena skupnost odpre za možnost nefizičnih
ravni in ugotovi, da so lahko predmet neke vrste znanstvenih raziskav. Ta
korak k metafizičnemu se zdi Adeptom bistven zato, da bi bila njihova pri-
zadevanja na tem področju vredna napora:

Eksaktna eksperimentalna znanost nima nobene zveze z moralo, vrlinami, člove-
koljubjem, zato ne more terjati naše pomoči tako dolgo, dokler se ne zlije z meta-
fiziko.* (*cML, Dodatek I, str. 472.)

V prvem delu tega članka smo pokazali nekaj primerov, kako lahko okultno
raziskovanje prispeva k odkritjem na področjih astronomije, fizike, kemije
itn. Vendar pa se zdi, da končni cilj Adeptov ni nudenje pomoči sodobni zna-
nosti na tej stopnji raziskovanja. Z vidika moralnih in duhovnih potreb člo-
veštva namreč ni kakšne posebne razlike, če preučujete podatomske delce s
pomočjo jasnovidnih sredstev ali s pomočjo pospeševalca delcev.

Doslej sta vprašanja, ki so povezana z naravo želje, krepostnega delovanja,
zavestjo, stanji po smrti itn., nagovarjali religija in filozofija. Čeprav je v
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preteklosti religiozno prepričanje močno vplivalo na ljudi, pa za velik del
človeštva to ne velja več. Dandanes prebujeni intelekt za sprejetje česar koli
potrebuje 'dokaz'. Če bi bila znanost sposobna osvetliti ta pomembna
področja, ki skrbijo človeka, bi to imelo zelo pomemben vpliv na moralno
in duhovno življenje človeštva.

Jasno je, da materialistična znanost teh tem, razen obrobno, ne more obrav-
navati. Bolj ‘okultna’ znanost pa bi jih lahko. Teozofska prizadevanja, da bi
pokazala vrednost nadčutne zaznave za preučevanje fizične resničnosti, so
bila izvršena v upanju, da bi, ko bi znanstveniki enkrat prepoznali vrednost
teh sredstev in jih postopoma vključili v svoja raziskovanja, ne minilo veliko
časa, ko bi odkrili, da lahko ta nova sredstva raziskovanja v doseg znanosti
privedejo tudi nefizične dimenzije vesolja.

Ko bo del znanstvene skupnosti pripravljen preučiti metafizično področje,
bodo začeli raziskovati, ali lahko kot del svojih raziskav uporabijo ljudi z
nadčutnimi sposobnostmi. Pri tem pa je treba imeti v mislih nekaj pomem-
bnega. Dobro uveljavljeno je že to, da na izpeljavo eksperimentov sodobne
znanosti vplivajo okoljski dejavniki, tako da jih znanstveniki v laboratorij-
skih pogojih skušajo minimizirati. Raziskovanje z nadčutnimi sredstvi prav
tako terja določene ‘okoljske’ pogoje. Vendar pa so ti različnih vrst: ker so
uporabljena sredstva v okultni znanosti prej psihična kot fizična, morajo biti
tudi okoljski pogoji na tej ravni. Mahatma KH je A. O. Humu napisal:

Ali mi boste dovolili, da vam še bolj jasno orišem razliko med načini delovanja
fizičnih, imenovanih tudi eksaktnih – pogosto zgolj iz vljudnosti –, in metafizičnih
znanosti? Slednje, kot veste, gospod Tyndall uvršča med pesniške fikcije zato, ker
se jih ne da preverjati pred mešanim občinstvom.* (*cML, Appendix I, str. 471)

To, da so misli vrsta energije in da zelo jasno vplivajo na nefizične ravni, je
ena od temeljnih ugotovitev okultne znanosti. Če sta torej med nadčutnim
raziskovanjem prisotna sovražnost in skepticizem, bodo rezultati popačeni
ali celo popolnoma preprečeni.

Tukaj pa je treba upoštevati še en pomemben dejavnik. Čeprav je na začetku
nove znanosti uporaba ljudi z neko prirojeno nadčutno sposobnostjo lahko
koristna, pa stabilnega razvoja ni mogoče doseči z uporabo neizurjenih vid-
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cev. Za razvoj zanesljive raziskave nefizičnih dimenzij so potrebni ljudje, ki
so se sistematično izurili za uporabo teh sposobnosti, kot to velja za H. P.
Blavatsky, C. W. Leadbeatra in druge.* (*Zadnja dva premisleka sta del razlo-
gov, zakaj osamljeni poskusi psihikov v preteklosti niso bili prav uspešni. Kljub
temu pa tudi če uporabljamo izurjene jasnovidce, možnosti napak v določenih pri-
merih ni mogoče povsem izključiti, tako kot v kateri koli drugi znanosti.)

Odkrivanje ljudi, ki so dobro izurjeni za okultno raziskavo, ni enostavno, ko
pa so enkrat prisotni ustrezni pogoji, ni nepredstavljivo, da bi Adepti morda
poslali nekatere svoje učence, da bi se vključili v to znanstveno raziskova-
nje.** (**Kot rečeno, se je to ‘okultno’ znanstveno raziskovanje, čeprav ne pod vplivom
znanih Adeptov, ves čas odvijalo, vendar pa so bili rezultati uporabljeni bolj za zaviranje
kot pa za pospešitev evolucije človeštva, op. p.)

(The Theosophist, december 2012; dr. Pablo Sender, mikrobiolog z doktoratom iz bioloških
znanosti in po rodu iz Argentine, je sedaj član TD v Ameriki ter deluje v njegovem centru
v Wheatonu; prevod A. R.)

Splošna teorija relativnosti nam kaže, da naši umi sledijo drugačnim pra-
vilom kot to počne realni svet. Racionalni um na podlagi vtisov, ki jih do-
biva iz svoje omejene perspektive, tvori strukture, ki zatem določijo, kaj bo
svobodno sprejel in česa ne bo. Od tu naprej, ne glede na to, kako realni
svet dejansko deluje, skuša ta racionalni um realnemu svetu pripisati svojo
različico tega, kar mora obstajati s tem, ko sledi pravilom, ki si jih je sam
zastavil.
To se nadaljuje tako dolgo, dokler zadnji začetnik končno ne zavpije: “To
ni v redu. To, kar ‘mora biti’, se ne dogaja. Znova in znova sem poskušal
odkriti, zakaj je tako. Razširil sem svojo domišljijo do meje svojega prepri-
čanja o tem, kar ‘mora biti’. Prišel sem do prelomne točke. Zdaj mi ni pre-
ostalo drugega, kot da priznam, da ta ‘mora,’ v katerega sem verjel, ne iz-
vira iz realnega sveta, temveč iz moje lastne glave.”

                                     Gary Zukav
                             Plesoči Mojstri Wu Lija

*  *  *



Na voljo imamo knjige:

H. P. Blavatsky, Ključ k teozofiji (Knjiga razloži osnove starodavne
Modrosti.)
H. P. Blavatsky, Glas tišine (Knjižica starodavnih naukov za resne iskalce.)
I. K. Taimni, Samokultura (Delo natančno oriše celotno notranjo, nevidno
naravo človeka, razloži način in pogoje za razvoj njegovih nevidnih teles
ter opiše njihov pomen; podaja oris ozaveščanja in samospoznanja ter uvod
v razumevanje joge.)
Alcyone (J. K.), Ob nogah učitelja (Drobna knjižica z jedrnato, a
razumljivo obravnavo etično-moralnih temeljev življenja in duhovne poti.)

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

Predsednik: Tim Boyd
Podpredsednica: dr. Deepa Padhi
Tajnica: Marja Artamaa
Blagajničarka: Nancy Secrest
Publikacija: The Theosophist
Sedež: ADYAR, CHENNAI (MADRAS) 600 020, INDIA

Teozofsko društvo v Sloveniji

Predsednica: Irena Primc
Podpredsednik: Branko Starič
Tajnica: Milena Podjed Fabjančič

Publikacija: Teozofska misel

Sedež: Kajuhova ul. 9, 3000 Celje
Tel.: 040/463-209 ali 031/316-124
E-mail: irenaprimc3@gmail.com

Internetna stran: www.teozofskodrustvo.si

48



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, razmišlja-
njem 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 in-
tuicije 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 pri-
zadevajo odpraviti, ne kaznovati. Sleherno religijo vidijo kot izraz božanske
modrosti, in dajejo prednost študiju religije, ne zavračanju, ter izpopolnje-
vanju, 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.
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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).

*

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

Poslanstvo Teozofskega društva je služenje človeštvu z
negovanjem vedno bolj poglobljenega razumevanja in
uresničevanja Večne Modrosti, duhovne samopreobraz-
be in Enosti vsega Življenja.

*

*

*

*


