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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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Svoboda lož in vej je določena z glavnim namenom treh Ciljev Društva in
njegovim ključnim pooblastilom (mandatom), da naredi teozofijo znano kot
praktično, živo Modrost, ki lahko dvigne človeško zavest do spoznanja Enosti
življenja. Zaradi tega, četudi Teozofsko društvo nima svojega uradno vel-
javnega prepričanja in podpira svobodo mišljenja, in čeprav je sprejemljivo
povabiti nekatere zunanje predavatelje, ki lahko prispevajo k raziskovanju
Brezčasne Modrosti, pa ni primerno, da bi našo platformo uporabljali takšni
govorci, ki dejavno podpirajo druge organizacije ali sisteme prepričanj. Vsako
ložo in vejo je mednarodni predsednik z Listino pooblastil, da je predstavnica
Teozofskega društva na svojem območju. Delo lože in veje kot tudi njen
program morata odražati značaj, altruistični etos in duh Teozofskega društva.

RESOLUCIJA
O SVOBODI IN ODGOVORNOSTI LOŽ TER VEJ,

 ki jo je sprejel Generalni svet Teozofskega društva (2019)

Pojasnilo k Resoluciji 2019

Teozofsko društvo je bilo ustanovljeno, da bi svetu pokazalo, da teozofija
obstaja in da bi s preučevanjem in asimiliranjem njenih večnih resnic po-
magalo dvigovati ljudi  k njej. To torej določa ključno delo Društva, ki se na
splošno odraža tudi v njegovih treh Ciljih, v Izjavi o poslanstvu, v Resoluciji
(Izjavi) o svobodi Društva in v Resoluciji (Izjavi) o svobodi mišljenja. Vendar
pa Generalni svet meni, da je pomembno nadalje pojasniti področje delovanja
Teozofskega društva.

Teozofijo lahko štejemo za duhovno dediščino človeštva, njena načela so v
jedru velikih svetovnih religij. Medtem ko teozofija v Teozofskem društvu
ni uradno definirana, vendarle izpričuje svoj poseben izvor, Božansko ali
Večno Modrost, ki sega v starodavnost. Vključuje literaturo, nauke in po-
samezne poglede o tej tematiki vse od začetka Teozofskega društva, vendar
pa njeni predhodniki vključujejo tudi njene izraze v vzhodnih in zahodnih
kulturah, kot so starodavna Indija, Kitajska in Egipt, platonske in novoplaton-
ske tradicije antične Grčije in Evrope ter velike mistike skozi vso zgodovino.
Teozofija zaradi tega ni specifična za nobeno obdobje ali civilizacijo.
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Teozofija pomeni prerojeno stanje zavesti, njeno preučevanje in uporaba pa
je pot do tega. Najbolj temeljno načelo, ki je podlaga za verodostojno izra-
žanje teozofije, je bistvo Enosti vsega življenja, ki se razkriva v medsebojni
povezanosti življenjskih oblik na vseh ravneh, cikličnosti življenjskih pro-
cesov in človeškem iskanju celovitosti. Nedogmatski študij teozofije vodi do
duha odprtosti in altruizma ter namenskega razkrivanja tistih lastnosti, ki
lahko vodijo človeka k samouresničitvi.

Ker teozofija temelji na enosti, Teozofsko društvo obstaja tudi zato, da po-
maga širiti enakost in ravnovesje v svetu, tako da pomaga preprečevati diskri-
minatorske odnose, kot so tisti, ki prispevajo k rasni in spolni neenakosti, pa
tudi versko sektaštvo, fundamentalizem in pretiran materializem v vseh nje-
govih oblikah, vključno z “duhovnim” materializmom. Zagotavlja platformo,
preko katere lahko poizvedujemo o svoji najgloblji naravi in širimo vse večje
zavedanje, ki vodi v življenje samoodgovornosti in globine. Psihične prakse
vseh vrst, ki so razširitev bolj površinske osebne narave, se lahko občasno
raziskujejo kot en vidik širšega področja teozofskega poizvedovanja, vendar
se na splošno ne učijo niti spodbujajo.
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Teozofija je brezbrežen ocean univerzalne resnice, ljubezni in modrosti, čigar
sijaj odseva na zemlji, medtem ko je Teozofsko društvo samo viden mehurček
na tem odsevu. Teozofija je božje narave, vidne in nevidne, medtem ko je
društvo človeške narave, ki si prizadeva dvigniti k svojemu božjemu stvarniku.
In končno, teozofija je kot večno sonce, naše društvo pa kot majhen komet,
ki se poskuša ujeti v orbito, da bi postal planet, potujoč znotraj privlačnosti
sonca resnice.

H. P. Blavatsky
Ključ k teozofiji

Sonce teozofije mora sijati na vse, ne samo na del. V tem gibanju je več kot
ste doslej lahko slutili in delo Teozofskega društva je povezano s podobnim
delom, ki se skrivaj odvija v vseh delih sveta.

H. S. Olcott
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MERU

Civilizacijo nam strne v red,
v dozdeven spôkoj, množica utvar,

a človek v misli preživi svoj vek
in grôzi vkljub hlastá in žre vsekdar,

iz veka v vek hlasta, nikoli sit,
hlasta, divjá in ruva, le da bi

lahko prišel v pustinjo stvarnosti:
Egipt in Grška, zbogom, zbogom, Rim!

Na gori Meru ali Everest
puščavniki – v vezeh sneženih spon,
nemara tam, kjer zimski vrš in sren

jim bičata goloto – vsi vedó,
da dan prinese noč; ko se zdani,
se slava in spomin že razgubi.

William Butler Yeats
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(William Butler Yeats (1865-1939), najpomembnejši irski pesnik, tudi prejemnik Nobelove
nagrade za književnost leta 1923. V Londonu se je leta 1887 seznanil s H. P. Blavatsky in
bil tudi član Teozofskega društva; V. pesem pod naslovom Nadnaravne pesmi.)



Rad bi spregovoril o Teozofskem društvu, o organizaciji, ki je bila usta-
novljena kot nosilka za sporočanje “teozofije” – a to je beseda, ki v resnici
ni bila nikoli definirana. Včasih nam je težko, ko ljudje vprašajo, kaj je
teozofija. Ob taki priložnosti sem mislil, da bi bilo lepo imeti kratek, jedrnat
odgovor, vendar nam ta ni bil dan in morda je dobro, da nam ni bil.

To ne pomeni, da nekatere definicije niso bile dane ob različnih priložnostih,
še predvsem s strani Helene Petrovne Blavatsky (HPB). Zanimata me pred-
vsem dve: tista, o kateri govori kot o “nabrani starodavni modrosti, ki so jo
preizkusile in preverile generacije vidcev”. To se sliši zelo specifično in jedr-
nato. Zagotovo se ta nanaša na izkustveno naravo teozofije, kajti preverljiva
je in mogoče jo je preizkusiti. Toda potem se postavlja vprašanje, kaj je ta
“nabrana starodavna modrost”? Če je ne imenujemo “teozofija”, jo imenuje-
mo z nekim drugim imenom, vendar je še vedno ne definiramo.

HPB je ob neki priložnosti tudi izjavila, da je teozofija “predvsem altruizem”.
Ta izjava  se bolj približa  k definiranju uporabne “teozofije”, saj zavestno,
sočutno delo imenujemo služenje. Teozofija je po svoji pravi naravi neome-
jena, ni vezana na čas, na posamezne koncepte ali na jezik, s katerim je bila
izražena skozi čas. Do neke mere je lažje govoriti o tem, kaj teozofija ni, kot
o tem, kaj je.

Ko je bilo leta 1875 Teozofsko društvo ustanovljeno, je bila to priložnost, da
se teozofija, v našem sodobnem pomenu, znova predstavi človeštvu. Nikoli
se ni bila izgubila, niti ni izginila, toda posebna oblika, v kateri jo danes sre-
čujemo, nam je bila predstavljena kot razlaga tistega, kar je obstajalo že prej.
Vedno je bila prisotna, nikoli zmanjšana, vendar je bila večinoma nevidna,
neprepoznana in nujno omejena zato, da bi do določene mere spoznali, kaj
bi lahko bila. Ko jo izkusiš, jo spoznaš, vendar pa nastopi problem, ko jo
skušamo opisati z besedami. HPB je imela ta problem in tudi sam Buda je
imel isti problem.
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TEOZOFIJA ZA JUTRI

Tim Boyd



Legenda pravi, da je Buda, v trenutku svojega razsvetljenja, imel globoko
spoznanje, da sploh ne more sporočiti narave tega, kar je doživel. Sprva se
je odločil, da sploh ne bo poskusil, saj je menil, da ne bomo sposobni razu-
meti. Očitno pa si je premislil in naslednjih petdeset let svojega življenja je
poskušal na različne načine pri ljudeh spodbuditi izkušnjo razsvetljenja – s
prilagoditvijo različnim človeškim temperamentom. Ta tradicija Modrosti se
občasno znova uvaja, da bi pospešila človekove sposobnosti v skladu z nje-
govim razvojem, upoštevajoč potrebe ljudi v različnih časih našega razvoja.
Znašli smo se v enem od tistih trenutkov, ko je teozofija v svoji polni obliki
še vedno na voljo.

V svojem življenju je HPB spoznala, da svet še ni pripravljen na učenja Mo-
drosti, ki jih je prišla delit. Pravzaprav je dejala, da bo minilo 100 let, preden
bomo lahko razumeli ta učenja. Zadnja leta svojega življenja je preživela v
Londonu, kjer je napisala svoja največja dela, ki jih poznamo: Tajni nauk,
Glas tišine in Ključ k teozofiji – izbruh spisov o Modrosti.

V tistem času je okrog sebe zbrala notranji krog dvanajstih ljudi, ki jih je
začela učiti z upanjem, da bo teozofsko sporočilo našlo pravi dom v njihovih
srcih, kjer ga bo mogoče doživeti in nato izraziti. V svojih prvih zapisih o
ustanovitvi tega, kar naj bi bila Ezoterična sekcija (ki je pozneje postala
Ezoterična šola), je pojasnila, da je tedaj bilo Teozofsko društvo dvoje dia-
metralno nasprotnih stvari: “izjemen uspeh” v smislu popularizacije teozof-
skih idej, pa tudi “popoln neuspeh” v smislu živega in izkustvenega izraza
univerzalne povezanosti ali bratstva, kot so si ga zamislili tisti, ki so jo poslali,
da bi ga delila.

Ko je bil objavljen Tajni nauk, se je redna in rastoča skupina poizvedovalcev
zbirala okrog HPB na sestankih, ki so potekali glede pomena tega dela na
način “vprašanja in odgovori”. Robert Bowen je bil eden od udeležencev, ki
si je med srečanji delal zapiske. Njegov sin je leto dni po smrti HPB našel te
zapiske med njegovimi papirji. Včasih imajo naslov “Gospa Blavatsky o tem,
kako študirati Teozofijo” in drugič “Tajni nauk in njegov študij”. To so zelo
kratki zapiski, navdušujoči komentarji na manj kot desetih straneh. HPB se
je zelo zavedala, da vsega, kar je prinesla, ni mogoče razumeti v kratkem
obdobju njenega življenja. Ena od njenih izjav o Tajnem nauku je bila, da je
to zgolj majhen del večjega Učenja Modrosti, ki je znan ljudem z višje ravni
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razvoja. Prav tako je rekla, da je to “toliko, kolikor je svet sposoben sprejeti
v naslednjem stoletju”. To je globoko, zelo neposredno, jasno in ra- zumljivo.
Če bi to dejala nam, bi verjetno ostali pri tem, vendar pa je nekdo vprašal:
“Pravite, da je to vse, kar je svet sposoben sprejeti, toda na kaj pa mislite s
‘svetom’?”

Njen odgovor je bil: “Svet je Človek (človeštvo), ki živi v (svoji) osebni nara-
vi”. Svet je združitev umov vseh nas, ki živimo v svoji osebni naravi. To je
morda bolj jasno. “Osebnost”, ki je človekovo fizično telo, njegova čustvena
narava, nižji um, kraljestvo želje, kāma-manas – vsi ti izrazi se uporabljajo
za opis običajne ravni zavesti, v kateri delujemo.

Razumevanje teozofije, kot ga poznamo, je prešlo skozi različne načine, s
katerimi je bilo izraženo. Za mnoge se je začelo in končalo s HPB. Toda
dejstvo je, da sta se čez čas pojavila Annie Besant in C.W. Leadbeater. Ta
drugi val teozofov je iskreno poskušal povezati ta učenja s sodobno znanostjo
in poskrbeti za njihovo večjo dostopnost. Tako so v knjigah Okultna kemija
in Miselne oblike upoštevane različne ideje, povezane z evolucijo in vse več-
jim vplivom darvinistične evolucijske misli.

Nekatere od teh povezav, ki so se jih lotili, so bile odlične, nekatere pa se
sčasoma tudi niso obdržale. Še vedno pa so se razvijali in izpopolnjevali tako
pojmi in ideje kot jezik, ki prej niso obstajali. To je trend, opazen pri H. P.
Blavatsky, Olcottu, Sinnettu, Judgeu, se pravi skupini, ki se je najprej poja-
vila, nato pa je prešel na teozofe, kot so A. Besant, Leadbeater, Krishnamurti,
Sri Ram, Taimni in drugi. V nobenem  primeru ne gre za dodatek k učenjem
in razumevanju, ampak za dodatek k drugemu načinu gledanja na tisto, kar
imenujemo teozofija, k drugemu načinu izražanja, kako bi bilo lahko koristno
in bi se lahko izvajalo znotraj Teozofskega društva.

HPB – kot učiteljica  – je med drugim v svojem življenju tudi zelo obžalovala,
da je bila prva, ki je zahodnemu svetu predstavila misel o Mojstrih modrosti.
Za zahodne ume je bil to tuj koncept in zaradi svoje na videz eksotične narave
je bil skoraj splošno napačno razumljen. To je pripeljalo do oskrunitve imen
in pomena Mahatem. V našem času lahko vidimo, kako je to celo napredovalo
do komercializacije, ki je dostopna na internetu. Imena Mahatem in pojmov,
povezanih z njimi, so s širjenjem do danes postala zelo izkrivljena in trivia-
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lizirana. Tisti, ki so jih tako zelo spoštovali in imeli z njimi sijajno izkušnjo,
so razumeli obžalovanje HPB.

V zadnjem pismu, ki je bilo leta 1900 poslano Annie Besant, je Mahatma
napisal: “Puhlo besedičenje o Mojstrih je treba tiho, a odločno preprečiti.”
Tako je zapisal, ker so vsa nepoučena, hinavska in svetohlinska govorjenja
vrgla v svet oblak zmede, slepila, hinavščine in izkrivljenih idej, ki so skazile
vsako potencialno koristnost.

Pri opisovanju celotne mavrice dela Teozofskega društva od njegove usta-
novitve naprej se je vredno spomniti na jasno izjavo, ki jo je podala HPB v
zvezi s periodično krepitvijo teozofskega impulza. Po besedah HPB naj bi se
zadnje četrtletje vsakega stoletja zgodil “nek izliv ali dvig duhovnosti”. Ko
je leta 1975, na stoletnico ustanovitve Teozofskega društva, v New Yorku
potekal Svetovni kongres, sem bil sam član eno leto.

Na Kongres je prišlo mnogo ljudi z vsega sveta. To je bil začetek zadnje
četrtine stoletja in veliko se je pričakovalo, od kod bo prišel nov impulz in
duhovni preobrat. Ker je bila HPB tako zanosna glede  narave zadnje četrtine
stoletja, je krožilo veliko različnih, včasih čudnih idej. Odvisno od tega, s
kom se je človek pogovarjal, je bilo mogoče slišati vse od reinkarnacije same
HPB do pojavljanja enega od Mojstrov.

Kongresa se je udeležil tudi Geoffrey Barborka, eden velikih duhov in avtor
številnih pomembnih teozofskih knjig. Ena njegovih knjig je bila naslovljena
HPB, Tibet in Tulku. Ideja o Tulkuju je tista, ki bi jo rad preučil. Tulku je
proces, v katerem se je ekspanzivna zasenčena zavest Chenreziga (Avalokite-
śvara) zdaj izrazila v štirinajstih inkarnacijah Dalajlame. Občasno se inkarnira
ali izrazi skozi izbran vehikel (nosilec zavesti, op. prev.). Barborka je trdil,
da je proces Tulku deloval tudi glede HPB – da je bilo njeno delo izraz neke
take zasenčene zavesti.

Tako je bilo leta 1975 vprašanje za mnoge, “od kod bo prišla ta zasenčena
zavest?”. Ko pogledam v ta čas, so ljudje poskušali ugotoviti, kdo so tisti
posamezniki, ki  prinašajo ta povečani duhovni impulz, ali kdo je tista oseba,
ki je prišla, da bi prinesla večjo predstavitev okultnega znanja, o kateri je
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govorila HPB. Tudi zdaj je to težko reči. A vendar, če pa pogledate nekoliko
globlje, razmislite nekoliko drugače, potem bo morda očitno, da v vsakem
primeru ta razsežna zavest nujno presega vsakega posameznika. Pravzaprav
trenutni Dalajlama med drugim pravi, da se lahko naslednja inkarnacija dalaj-
lame pojavi v obliki številnih posameznikov. Očitno je, da zavest ni omejena
na nobeno posamezno telo ali obliko.

V knjigi Pisma Mojstrov obstaja citat, o katerem je vredno razmisliti. Napisan
je bil za A. P. Sinnetta, da bi pogledal globlje, da bi mu razširil pogled in da
bi mu pomagal k drugačnemu razmišljanju: “V tem gibanju je več, kot kdor-
koli sluti. Delo Teozofskega društva je povezano s podobnim delom, ki
skrivno poteka v vseh delih sveta.” Torej, ko razmišljamo o delu Teozofskega
društva, bomo mogoče storili napako, če ga bomo skušali omejiti le na to
organizacijo.  Kot je bilo povedano Sinnettu, se morda dogaja več, kot slutimo.

Kaj se je dogajalo ob koncu 20. stoletja? Kratek seznam bi vključeval take
stvari, kot je razglasitev “Dneva Zemlje” leta 1970 – nacionalni dogodek v
ZDA. Zelo hitro je postal svetovno priznan svečan dogodek, ki se zdaj odvija
v več kot 193 državah in ga globalno koordinira Mreža za Dan Zemlje. Na-
slednja močna ideja, ki se je uveljavila, je bila teorija Gaia, v kateri je skupina
znanstvenikov z različnih področij izpostavila, da je Zemlja več kot prizorišče
za mnoštvo bioloških procesov, a da je na enak način človeško bitje večja ce-
lota, ki je sestavljena iz neštetih nižjih življenj (celic, bakterij itn.), da je Zem-
lja (Gaia) živo bitje, še večje življenje in zavest, v kateri sodelujejo vse druge
oblike. Glavna značilnost vseh teh gibanj je bilo njihovo razumevanje in
izpopolnitev osnovne zamisli, da je življenje Eno.

Konec preteklega stoletja je zaznamovala tudi rast duhovne psihologije in
transpersonalne psihologije. Poduhovljeni feminizem je nastal z globljim
osredotočenjem, ne toliko na razliko v telesih, ki jih zasedamo, ampak na
potlačitev lastnosti zavesti, ki je sprožila zatiralske družbene strukture in
razmerja. Tako sta zavest in notranji vzrok, ki je privedel do zunanjih učinkov,
postala osrednja točka. V istem času je nastal svetovni splet – posrednik, ki
ima tako dober kot tudi slab povezovalni učinek na človeštvo. Ves ta razvoj
in še več se je krmil in razvijal prav pred našimi očmi. A najbolj smo pogrešali
napovedani “duhovni preobrat”, saj smo pričakovali osebo.
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To je kratek opis poti sodobne teozofije. Torej, kje smo zdaj? V pismu Ma-
hachohana obstajajo številne globoke izjave. Ko govori o teozofiji, pravi:
“Resnična religija in filozofija ponujata rešitev za vsak problem.” To naj bi
torej pomenilo, da bodo teozofska učenja zato, ker so resnična, navsezadnje
zmagala, vendar pa je bila rešitev za vsak problem tista, ki jo je predlagal kot
izraz uresničene teozofije. Vprašanje za nas, ki naj si ga zastavimo vsak dan,
je: Kje smo, kje stojimo v odnosu do te vrste radikalnega izraza, kar naj bi
teozofija bila? Ali je Teozofija rešila vsak naš problem? To vprašanje si je
vredno zastavljati, kajti “prava religija in filozofija”, prava Teozofija, po-
nuja rešitev za vsak problem.

Tisti, ki so prišli pred nami, so nam zapustili nekaj čudovitega, enkratnega,
kvalitetnega, kajti v obsegu, kolikor smo to že lahko preizkusili, je bilo za
nas preverjeno. Če to ne bi bilo tako, sedaj ne bi bili tukaj. Zakaj skrbeti, če
načela nimajo prepoznavnega učinka? To je ta vidik prikaza, ki je osrednji
za to idejo “rešitve za vsak problem”. Dobili smo življenjsko pomembne kon-
cepte in ideje, ki so globoke. To oblikuje začetno osnovo našega študija, za-
četno točko naše meditacije.

Kljub temu, najsi bodo koncepti teozofski, znanstveni, krščanski ali ateistični,
pa ne obstajajo koncepti z zmožnostjo rešitve vsakega problema. Če bi imeli
koncepti sposobnost za univerzalno rešitev, potem bi bili tisti, ki so najbolj
načitani, najbolj spretni v navajanju citatov in virov, razsvetljeni. Izkušnje
tega ne potrjujejo.

Torej, kaj je tisto, kar nas bo postavilo v smer, ki jo je predlagal citat iz Ma-
hachohana? Verjetno za nikogar ni skrivnost, da obstaja množica različnih
vprašanj, problemov po vsem svetu, ki človeški družini povzročajo velikan-
sko trpljenje. Ni nam treba naštevati – vidimo ga povsod okrog sebe. Že več
kot 143 let smo imeli priložnost, da te globoke ideje in učenja postopoma
vključimo v zavest našega sveta. Kakor koli si jih morda predstavljamo, pa
je bilo žarišče dela Teozofskega društva vedno povezano z Enotnostjo – z
izrazom skozi različne možnosti enosti življenja, celovitosti bivanja.

Naslednje je nekaj, kar je bila moja izkušnja, vendar bi vas prosil, da o tem
premislite sami. Za vsakogar, ki iskreno sprejema in raziskuje ta učenja, ki
si dovoli poglobitev samozavedanja, ki se ukvarja z delom spoznavanja sa-
mega sebe na nepovršinski način, je neizogiben izid, da takšna oseba nujno
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postane zdravilec. S tem ne mislim, da prevzamemo prakso neke posebne
oblike umetnosti zdravljenja, čeprav je to lahko izbira za nekoga s tem tem-
peramentom. Kar se zgodi, je to, da že naša prisotnost postane nekaj, kar
zdravi – obnova celovitosti se zgodi brez truda skozi naše besede in misli,
skozi to, kar smo postali.

Ko govorimo o enotnosti vsega življenja, je to nek izraz. Morda jo lahko
opišemo, govorimo o tem, kaj s tem mislimo, toda za mnoge ljudi je enotnost
ali enost življenja več kot samo izraz. To je izkušnja – tista, ki je v delnem
smislu znana skoraj vsem. Lahko da je le trenutna, a pogosto je tista, ki nas
požene na duhovno pot, ker je taka pot tista, ki nas najbolj tesno poveže z
našim spominom na ta trenutek celovitosti. “Enotnost” in “Enost življenja”
sta izraza ideje, ki nekaj predstavljata. Za temi besedami in jezikom nas čaka
še nekaj drugega. Če naj bi v tem trenutku Teozofsko društvo imelo smisel,
to ne bo zato, ker imamo boljši nabor konceptov od drugih. Čeprav čutim,
da jih imamo, a kaj bodo ti storili za nas? Dogaja se postopno vcepljanje v
glavo. Teozofija je bila z vidika HPB nekaj, kar je namenjeno času po njenem
življenju na tem svetu – za jutri. Mislim, da je zdaj ta čas.

Ne glede na to, iz katerega dela sveta prihajamo, nam porajajoči se izzivi, s
katerimi se soočamo, govorijo o potrebi po zdravljenju, po zavesti, ki ne lo-
čuje, ampak združuje. Kjerkoli vidimo trpljenje, ki prihaja na svet in je pod
vplivom nekoga, ki se sklicuje na teozofijo, to ni Teozofija. Teozofija ni
nekaj, kar deli ali ločuje. “Velika kriva vera ločenosti” je tista, katere se
moramo lotiti, najprej v nas samih, potem pa to lahko posredujemo navzven.
A dokler se dejansko nanjo ne usmerimo, bodo naša prizadevanja v naj-
boljšem primeru le površinska.

Torej, to je obod. Imamo to zgodovino, blagoslov mnogih velikih posamez-
nikov, ki so živeli, umrli in šli naprej, da bi omogočili ta trenutek. Smo v tem
istem procesu. Vsi smo tukaj samo za trenutek. V tem kratkem času bomo
storili vse, kar lahko za tiste, ki šele pridejo. Toda v tem določenem času je
za nas dobro,  da prepoznamo potrebo in možnost. Da bi ju prezrli, to škoduje
priložnosti, ki nam je bila dana. Ta trenutek kliče po zdravilcih v svetu. Ne
obstaja učenje ali kontekst, ki je širši od tistega, s katerim smo se povezali.
Prodrite vanj! Dovolimo mu, da prodre v nas in opazujmo, kaj se dogaja.

(The Theosophist, september 2018; prevod I.P.)
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NUJNOST PRIDOBITVE ZNANJA

I. K. Taimni

Teozofski delavec ne sme imeti zgolj jasnega razumevanja temeljnih načel
teozofije, temveč bi si moral ves čas prizadevati za razširitev obsega svojega
znanja in ga hkrati poglabljati. Bolj ko poglobimo svoje znanje, bolj ko se
zavedamo pomembnosti in notranjega pomena gibanja, večje bo naše navdu-
šenje in želja, da aktivno sodelujemo pri delu društva in si prizadevamo za
širjenje njegovih idealov. Eden od razlogov, zakaj velikemu številu naših čla-
nov manjka navdušenje in ostajajo le člani po imenu, je v tem, da ne poskušajo
temeljito preučiti teozofske literature in priti v stik z globljimi ravnmi znanja,
ki zahtevajo naporen študij in globoko razmišljanje.

To skrbno in nenehno preučevanje naše neprecenljive literature ni nujno samo
za naše dobro, da bi lahko imeli trdno osnovo znanja, temveč tudi zato, ker
moramo to znanje posredovati tistim, ki vedo manj kot mi. Kot je že bilo
pokazano, je najpomembnejša funkcija Teozofskega društva kar največje šir-
jenje znanja o teozofiji in o visokih idealih, za katere se zavzema. Temeljne
spremembe v mislih in pogledih sveta, ki si jih želimo in si jih prizadevamo
doseči, se lahko uresničijo le s prežemanjem miselne atmosfere sveta z resni-
cami Starodavne Modrosti, ki so nam jih dali Starejši Bratje. Vsak član druš-
tva mora zato biti središče za širjenje teh idej v okolju, v katerem se nahaja,
in bi si moral nenehno prizadevati vplivati na ume in srca tistih okrog sebe.
Morda ne bo mogel predavati, morda ne bo mogel pisati, lahko pa se vsaj
pogovarja z ljudmi in jim razloži tiste vidike teozofije, ki jih zanimajo. Če bi
vsak član Teozofskega društva poskušal opraviti le to delo – in nihče ne more
reči, da za to ni sposoben – bi lahko bil svet hitro prežet s teozofskimi zamis-
limi, prehod v boljšo in plemenitejšo civilizacijo pa bi se pospešil nad vsemi
pričakovanji.

(Načela teozofskega dela - odlomek; prevod I.P.)
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V zadnjih letih se je v različnih delih sveta znova pojavilo zanimanje za
ustanovitev teozofskih šol. Generalni svet Teozofskega društva je odobril
ustanovitev nove šole v Adyarju, ki naj bi se začela leta 2019. Filipini imajo
šest šol in za prihodnje leto se načrtuje ustanovitev sedme šole. Indijska Sek-
cija je pred kratkim vnovič prevzela vodenje šestih šol, ki so bile samostojno
vodene že več desetletij, in načrtuje njihovo preoblikovanje v teozofske šole.
Argentina, Brazilija in Kenija so izrazile resen interes za ustanovitev takšnih
izobraževalnih ustanov. Prav tako obstajajo pobude za preobrazbo dobrodel-
nih šol, ki so pod okriljem Teozofskega reda služenja v Indiji, v teozofske
šole.

Tako je primerno vnovič kritično pogledati vprašanje: Kaj sta res teozofska
vzgoja in izobraževanje? Ali sploh obstaja kakšna šola, ki jo vodijo teozofske
organizacije? Ali obstaja šola, ki uči teozofijo?

Že v zgodnjih letih obstoja Teozofskega društva so teozofski voditelji upo-
rabili izraz “teozofsko izobraževanje”, da bi z njim opozorili na vrsto izo-
braževalnega pristopa, ki uteleša določene značilnosti. Dobrodelna šola, ki
jo vodi Teozofsko društvo, ni nujno teozofska šola v ožjem pomenu besede.

Dve leti pred smrtjo je H. P. Blavatsky (HPB) poudarila pomen ustanavljanja
teozofskih šol. Cilj take šole je opisala takole:

Če bomo imeli denar, bomo ustanovili šole, ki se bodo izkazale za nekaj
drugega kot branje in pisanje kandidatov za lakoto. Otroke moramo
predvsem učiti, da se zanašajo sami nase, o ljubezni do vsakogar, o
altruizmu, o vzajemni dobrodelnosti in bolj kot kar koli drugega, da sa-
mostojno mislijo in razmišljajo. Tako bomo čisto mehanično delo spo-
mina zmanjšali na absolutni minimum in posvetili čas razvoju in
usposabljanju notranjih čutov, sposobnosti in latentnih zmogljivosti.
Prizadevali si bomo, da bi se vsakemu otroku posvetili kot celoti in ga

KAJ STA TEOZOFSKA
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Vicente Hao Chin, jr.
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izobraževali, da bi ustvarili kar najbolj harmonično in enakopravno
razkritje njegovih moči, da bi njegove posebne sposobnosti našle svoj
polni naravni razvoj. Prizadevati si moramo za ustvarjanje svobodnih
moških in žensk, svobodnih tako intelektualno kot moralno, v vseh po-
gledih nepristranskih, predvsem pa nesebičnih. In verjamemo, da bi
bilo veliko, če ne vse to, mogoče pridobiti z ustreznim in resnično teo-
zofskim izobraževanjem (Ključ k teozofiji, poglavje 13).

Upoštevajte, da v zgornji izjavi ni rekla ničesar o poučevanju teozofije. Teo-
zofsko izobraževanje se nanaša predvsem na razvijanje latentnih zmogljivosti
in na vzgojo določenih kvalitet v posamezniku.

N. Sri Ram, peti predsednik Teozofskega društva, je  v istem smislu napisal:

To, kar imenujemo teozofsko izobraževanje, mora biti izobraževanje
v pravem pomenu besede, ne pa vcepljanje nekaterih idej, ki jih lahko
označimo kot teozofijo. Najprej je treba spoznati, da je izobraževanje
predvsem izobraževanje posameznika, da ne gre za poučevanje v kate-
rem koli predmetu ali učenju katere koli tehnike, čeprav so lahko zelo
potrebne in se morajo pojaviti vzporedno. Ne gre toliko za posredovanje
nečesa od zunaj kot za izvlečenje tistega, kar je znotraj, za zmogljivosti,
ki so že v Jazu ali duši, za pospeševanje procesa njegove naravne rasti
in razvoja v njegovi sveži manifestaciji v obdobju, ko je takšna pomoč
zelo potrebna (The Theosophist, april 1960).

Pionir v tej vrsti izobraževanja je J. Krishnamurti, ki je ustanovil osem šol v
Indiji, ZDA in Angliji. Napisal je:

Funkcija izobraževanja je podpirati človeška bitja, da bodo integrirana
in zato inteligentna … Izobraževanje v pravem pomenu pomaga posa-
mezniku, da je zrel in svoboden, da cveti v ljubezni in dobroti (Izobra-
ževanje in pomen življenja, poglavje 1 in 2).

Teozofsko izobraževanje je torej namenjeno pripravi mladega posameznika,
da se ne sooči le z izzivi družbenega življenja (kot je poklicna ali finančna
stabilnost), ampak da bolje razume umetnost in znanost o življenju in da je
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sposoben živeti v skladu s takšnimi spoznanji. Vključuje razumevanje procesa
rasti ljudi in doseganje najvišjih možnosti resnično zrelega posameznika.

Ugotoviti je treba, da končni cilj takšnega procesa rasti ni zgolj materialni
ali socialni “uspeh”, ampak popoln razvoj človeka. Ko bo teozofska šola
pomagala mladim pri razvoju potrebnih veščin, da bi v svoji karieri postali
učinkoviti in bi dosegli finančno stabilnost, so takšne veščine le del večjega
cilja, ki je splošna celovitost življenja posameznika. Nima smisla, da bi oseba
postala finančno uspešna, če je nesrečna, brezvestna ali zlonamerna. Sedanje
stanje v svetu je tako pahnjeno v nasilje, nepravičnost, pohlep in sebičnost,
da bo vsaka šola, ki pomaga oblikovati več takih ljudi, svetu dejansko storila
več škode kot koristi.

Razvoj osebnosti

Teozofska šola je predvsem institucija za razvoj osebnosti in značaja otroka.
To je veliko pomembnejše od katerih koli spretnosti, ki se jih učijo v instituciji.

Osebnost se nanaša na tisti del človeškega bitja, ki ga najprej oblikuje okolje
– navade, jezik, naravnanost, odnosi, prepričanja, obnašanje itn. Oblikovanje
poteka od rojstva do odraslosti. To so lahko preproste stvari, kot je potrpež-
ljivo čakanje v vrsti, vsakodnevno umivanje zob ali kajenje cigaret. Ko je
okolje nezdravo, potem otrok pridobi škodljivo osebnost – kontraproduktivne
navade, neučinkovite pristope k odnosom, napačna prepričanja, predsodke
ali druge oblike pogojenosti. Če je bilo to naučeno doma ali zunaj, bi morala
teozofska šola otroke voditi, da odstranijo te škodljive lastnosti, na primer s
procesom samozavedanja.

Dobra in učinkovita šola je okolje, ki je namenoma zasnovano tako, da goji
celovite osebnostne lastnosti, zdrave navade, samodisciplino, spoštljivost,
pozitivnost in osnovne spretnosti, kot je znanje jezika in tako naprej. Otroci
se učijo z izpostavljanjem in s ponavljanjem, potem ko jim pojasnijo, zakaj
so vedenja koristna. Te značajske poteze se ne vcepljajo z uporabo groženj,
prisile, kazni ali celo nagrad. Prikazane so z zgledom in se vpijajo s pre-
prostim ponavljanjem vedenja na naraven, vesel in celo zabaven način. Na
ta način se lastnosti osebnosti vsrkajo skoraj nezavedno.
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Oblikovanje značaja

Značaj je nekaj povsem drugega kot osebnost. Izhaja iz zavestnega pre-
poznanja tistega, kar je pravično in prav. Gre za vcepljanje in uresničevanje
zdravih vrednot ter za njihovo vključevanje v vsakdanje življenje človeka.
Medtem ko je osebnost proizvod navad, pa je značaj proizvod spoznanj in
razumevanja.

Opozoriti je treba, da zdrav razvoj osebnosti služi kot pomemben temelj za
oblikovanje značaja. Če je osebnost slabo oblikovana, je to lahko velika ovira
za razvoj pravega značaja. Na primer, otrok, ki se nauči biti prestrašen (last-
nost osebnosti), se bo naučil lagati (napaka v značaju). Strah postane ovira
za razvoj poštenosti in integritete. Otrok, ki se nauči biti jezen kot način
samoobrambe, bo postal manj sposoben ljubiti druge, ker je jeza nagnjena k
želji, da poškoduje drugega, kar je lastnost, ki je nasprotje ljubezni.

To je razlog, zakaj razvoj osebnosti in značaja potekata z roko v roki. Eden
vpliva na drugega. Šolsko okolje mora poučevati, da se ne podpirajo ali
spodbujajo nekoristne osebnostne lastnosti kot so strah, nasilje, negotovost
ali tekmovalnost. Izgradnja pravega značaja ali vsrkanje neosebnih vrednot
potem postane lažje. Celoten proces se začne s celotno kulturo šole, ki
vključuje predstojnika, ravnatelja, člane fakultete, osebje, kot tudi politiko
in predpise šole. Ko se otroci bojijo učiteljev ali ravnatelja, postane proces
vzgoje nezdrav.

Postati svoboden posameznik

Teozofska šola si mora prizadevati za kultiviranje umov, ki so odprti, svo-
bodni, racionalni in nepogojeni. Družba ima vpliven način za zastraševanje
ljudi, da bi sprejeli njene vrednote, običaje in vedenja, pa četudi so takšni
načini napačni ali škodljivi. Grozljivi primeri so tako imenovani “uboji iz
časti”, samomorilski bombni napadi in pohabljanje spolnih organov. Otrok
to počne nezavedno veliko časa. Med odraščanjem otroci verjamejo v veliko
stvari, ki so absurdne, protislovne, nerazumne, nasilne in napačne. Na primer,
ko je otroku večkrat nekaj rečeno, zlahka zdrsne v verovanje v Boga, ki je
popoln, vendar tudi obžaluje, kar je storil, ali v Boga, ki je popolnoma ljubeč
in hkrati svoja bitja pošilja v večni pekel. Prav tako nezavedno privzamejo
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vedenje odraslih, ne da bi imeli priložnost, da se sprašujejo, ali so ti zdravi
ali ne, ali so pravi ali ne. Tako pridobijo navado kajenja, pa čeprav vedo, da
lahko cigarete povzročijo raka ali jim skrajšajo življenje.

Dobra šola bo pomagala mladim, da se pričnejo zavedati teh nevidnih ovir
misli. Potem imajo možnost, da se osvobodijo teh verig. Teozofska šola zato
ne more biti sektaška šola – celo ne more biti  “teozofska” šola v smislu, da
skuša učence prepričati v takšno stvar, kot je teozofija. Njen cilj je osvobo-
ditev uma, da bi oseba postala sposobna iskati resnico brez vsiljenih slepil.

Zmožnost za srečo

Šola mora biti srečno mesto. Kakšen je smisel biti slaven pisatelj, računalniški
genij ali večkratni milijarder, če je človek nesrečen? Pred mnogimi leti je
eden najbogatejših ljudi na svetu naredil samomor. Njegovo bogastvo mu ni
dalo smisla, miru in sreče.

Negovanje zmožnosti za srečo v človeku je pol-znanost. Temelji na načelu
vzroka in posledice. Na enak način, kot lahko človek zatira in ustrahuje ljudi,
da postanejo nesrečni, lahko ceni in ljubi druge, da se ti počutijo sprejete,
ljubljene in srečne.

Srečna šola ne pomeni lahke šole. Učence je treba spodbujati k težjim izzivom
in raziskovanju novih meja brez nesrečnega počutja, ki ga povzročajo nizke
ocene, grožnje ali kaznovanje. Učenec je morda utrujen, vendar se počuti
izpolnjenega.

Altruizem

Človeško bitje ima pogojeno osebnost, ki je nagnjena k samoljubnosti in
samozaščiti. To je naravno in je potrebno za preživetje. Ima izvor v evoluciji,
in to je lastnost, ki jo imamo ljudje skupno z živalmi. To je vir sebičnosti pri
ljudeh.

Po drugi strani pa imajo ljudje večjo sposobnost uma, ki je sposobna prepoz-
nati objektivno realnost, poštenost in pravičnost. Na primer, naša zunanja
osebnost se bo navdušila, ko bo našla denarnico na javnem mestu, in si jo bo
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želela obdržati zase. Toda naš višji um bo spoznal, da je to denarnica od
nekoga drugega in da jo moramo vrniti zakonitemu lastniku. Gojenje te višje
sposobnosti je tisto, kar nas resnično naredi “civilizirane” in etične. Prej
pomislimo na širšo celoto kot zgolj na samega sebe. Ne počnemo neetičnih
dejanj, kajti če bi tudi vsi drugi počeli enako, kot počnemo sami, potem bomo
vsi oškodovani in družba bo kaotična, nasilna in negotova.

Teozofska šola bo zato vzgajala nesebične posameznike, ki so pripravljeni
pomagati drugim, medtem ko priznavajo dolžnost, da zaščitijo in skrbijo za
lastne zakonite potrebe.

Preoblikovalno izobraževanje

Takšna šola mora biti transformativna/preoblikovalna. Transformacija pome-
ni ne le spreminjanje iz ene stvari v drugo na isti ravni, ampak spremembo
iz ene ravni v višjo in bolj celovito. Vključuje prebujanje človekovih višjih
sposobnosti in sposobnosti za zaznavanje – prepoznati, kaj je pravično in
prav, ceniti ljubezen in sočutje, neosebno prepoznati resničnost. V teozofskih
pojmih gre za prebujanje višjega trikotnika, ki je sestavljen iz višjega uma,
intuicije in duhovnosti, in sčasoma za preseganje samega sebe.

Kaj pa poučevanje teozofije?

Učenje Večne/Brezčasne Modrosti mora biti del učnega načrta teozofske šole.
Namenjeno je razumevanju trajnih spoznanj in modrosti velikih modrecev
ter duhovnih ljudi. Ko so njihova spoznanja pravilno in jasno razložena, se
bodo učenca čustveno dotaknila, prišlo bo do prepoznanja veljavnosti in res-
ničnosti načel. Če so načela lažna, morajo biti kot taka izpostavljena med
svobodnim raziskovanjem teozofske učilnice. Teozofije se ne sme nikoli učiti
kot dogmo, pri kateri učenec čuti subtilno izločitev, če vanjo ni prepričan.

Na univerzi Zlata vez (Golden link) je učnemu načrtu, ki ga je sprejela vlada,
dodano več predmetov. Med njimi so teozofija, primerjalna religija in filo-
zofija. To so podlage za nove ideje in koncepte, ki spodbujajo svobodne in
kritične razprave brez strahu pred zavrnitvijo zaradi neobičajnih pogledov.
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Spretnosti in znanje

Šola mora seveda učiti sposobnosti, ki jih človek potrebuje v svetu – strokov-
na znanja in spretnosti, kot so računovodstvo, računalniško znanje, matemati-
ka itn. Obstajata pa dve vrsti spretnosti: življenjske spretnosti in poklicne
zmožnosti.

Življenjske spretnosti so sposobnosti, ki človeku omogočajo, da je vedno
učinkovit, ne glede na to, kaj se odloči narediti in ne glede na delovno pod-
ročje, v katero je vključen. Primeri tega so vztrajnost, potrpežljivost, prijaz-
nost, učinkovitost pri komunikaciji, kritično mišljenje, iznajdljivost, ustvarjal-
nost, samodisciplina in pozitivnost. Brez teh spretnosti postane človek pri
svojem delu v življenju manj učinkovit.

Povzetek

Teozofska šola si prizadeva na zdrav način vzgojiti celovito človeško bitje,
ne le njegovo zmožnost za pridobivanje denarja. Posamezniki z zdravim zna-
čajem, osebnostjo in življenjskimi veščinami so lahko v praksi učinkoviti v
vsakem poklicu ali delu, v katerem se morebiti znajdejo. Strokovne ali teh-
nične spretnosti se lahko naučijo v kateri koli starosti, toda temeljne lastnosti
osebe morajo biti dobro uveljavljene od otroštva dalje. To je pomembna nalo-
ga teozofske šole. Na podlagi globokih spoznanj o naravi človeških bitij, o
njihovih procesih rasti, o izvoru in usodi, šola razvija kulturo in učni načrt,
ki pospešuje rast višjih sposobnosti, tako da učenci postanejo bolj zreli in
učinkoviti. Posameznika pripravlja za življenje s smislom, z duhovnostjo, s
srečo in služenjem. Prizadeva si za vzgojo ljudi, ki bodo iz tega sveta naredili
kraj harmonije in miru.
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Ko neodvisno življenje otroka ni prepoznano z njegovimi lastnimi značil-
nostmi in cilji, ko odrasli človek razlaga te značilnosti in cilje, ki so drugačni
od njegovih, kot napake v otroku, ki jih mora ta hitro popraviti, potem nastane
med močnim in šibkim boj, ki je usoden za človeštvo. Kajti, od popolnega in
mirnega duhovnega življenja otroka sta resnično odvisna ali zdravje ali
bolezen duše, moč ali šibkost značaja, jasnost ali nejasnost intelekta. Torej,
če se v občutljivem in dragocenem obdobju otroštva nad otroki izvaja sveto-
skrunska oblika hlapčevstva, potem kot odrasli ne bodo več mogli uspešno
uresničevati velikih dejanj, in to je simbolni pomen svetopisemske zgodbe o
babilonskem stolpu.

Boj med odraslim in otrokom najde svoj izraz – tako znotraj družinskega
kroga kot v šoli – v tem, kar se še vedno nanaša na staro ime “Izobraževanje”.

Maria Montessori,
citat iz knjige Mir in izobraževanje
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Znanje je preblisk svetlobe med eno tèmo in drugo tèmo; vendar pa znanje
ne more preseči te tème. Znanje je bistveno za tehniko, tako kot je gorivo za
motor, vendar pa se znanje ne more podati v neznano. Neznano se ne sme
ujeti v mrežo znanega. Znanje se mora umakniti, da se pojavi neznano. Toda,
kako težko je to!

Svoje bitje imamo v preteklosti, naša misel temelji na preteklosti. Preteklost
je znana, in odziv preteklosti vedno zasenči sedanjost, neznano. Neznano ni
prihodnost, temveč sedanjost. Prihodnost je le preteklost, ki si utira pot skozi
negotovo sedanjost. Ta vrzel, ta razmik, je napolnjen z utripajočo svetlobo
znanja, ki prekriva praznino sedanjosti, toda ta praznina drži čudež življenja.

Jiddu Krishnamurti,
iz knjige Komentarji o življenju



... Skrivnost vztrajne vitalnosti našega Društva je v tem, da je njegova plat-
forma oblikovana tako, da izključuje vse dogme, vse družbene spore, vse
vzroke za prepir in nesoglasja, ki se pojavljajo pri vprašanjih spola, barve
kože, religije in imetja, ter vzpostavlja altruizem, strpnost, mir in bratstvo za
temeljni kamen, na katerem stoji: njen cilj je, da imamo vedno pred očmi
čudovit Ideal, ki nas spodbuja, da pri tem spoštujemo zlato pravilo, da sto-
rimo drugim to in tako, kot si želimo, da bi oni storili nam. Ne upam si niti
za trenutek reči, da smo v celoti uspeli zaživeti v luči našega Ideala; daleč od
tega. Toda že samo dejstvo, da po vseh pripetljajih Društvo še vedno obstaja
in da ob tem izraža silovito vitalnost, nudi dovolj dokazov, da smo v tej sme-
ri dosegli veliko. Imeli smo množico šokov in kriz, skozi katere je Društvo
prešlo nedotaknjeno, tako kot bo šlo še tudi skozi druge, ki morajo neizo-
gibno priti. Ne glede na to, kako pozabljivi so lahko drugi, pa sam niti za
trenutek ne pozabim, da so za tem gibanjem Mahatme, ki jih blagoslovljen
osebno poznam že mnogo let, da pazijo nanj in pomagajo vsakemu od nas,
ki si zasluži njihovo pomoč. Pod takim pokroviteljstvom to Društvo ne bo
nikoli propadlo, četudi bo ostala le še peščica članov, ki bodo pogumni,
zvesti in nesebični.

… Eden od ugovorov, ki se je v Franciji, kjer je socializem dejavno vpra-
šanje, pojavljal precej vztrajno, je ta, da čeprav govorimo, da je bratstvo naš
glavni ideal, ne storimo ničesar, da bi ga praktično izražali na način, da bi
ustanavljali socialistična in dobrodelna društva. Ti pogledi temeljijo na po-
polnoma napačni predstavi o ustanovnem značaju našega Društva. Njegov
cilj je, da sproža ideje, ki utegnejo koristiti celotnemu svetu, da ponuja jasne
in neoporečne predstave o dolžnosti človeka do človeka, o načinu zagotav-
ljanja miru in dobre volje med narodi, da pokaže, kako si lahko posameznik
zagotovi srečo zase in jo širi okoli sebe s tem, da sledi določeni vrsti ravnanja
in kako lahko razprši nevednost, ki jo je veliki Adept, Buda, razglasil za
izvor vse človeške bede. Eden njegovih glavnih ciljev je, da odkrije in raz-
loži temeljno osnovo, na kateri stojijo vsi religiozni sistemi, in razbremeni
ljudi vsake sence dogme, zato da bi postali strpni in bi prenašali vse pritožbe

V VSEH STVAREH UPORABI
SVOJO RAZSODNOST IN ZDRAVO PAMET

H. S. Olcott
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proti T. D. s strani ljudi drugih veroizpovedi. Nikoli nismo niti sanjali, da bi
morali kot Društvo pridobiti kapital, da bi ustanavljali društva kakršne koli
vrste, bodisi socialistična, verska ali komercialna, in od prvega dne sem se
postavil proti vsakemu poskusu, da bi postalo odgovorno za zasebna nagnje-
nja in predsodke svojih članov, in sem se zoperstavil vsakemu postopku,
kakor koli na videz nedolžnemu, ki bi lahko predstavljal kršitev naše ustavne
nevtralnosti. Člani francoske sekcije se bodo spomnili, da sem moral pred
kratkim uradno zavreči sprejetje resolucije, ki bi izražala strinjanje Društva
z delovanjem Peace Society (Mirovnega društva). Ko bi enkrat začeli s tem
neustreznim odstopanjem od nevtralne podlage, na kateri smo rasli in cve-
teli, in začeli izražati naše kolektivno strinjanje s socialističnimi, zmernost
spodbujajočimi, vegetarijanskimi, proti-suženjskimi, ezoteričnimi, mason-
skimi, političnimi in dobrodelnimi društvi, bi kmalu zapadli v kaos; naše
resolucije o strinjanju bi kmalu postale zdravilo na trgu in vse naše sedanje
dostojanstvo bi žrtvovali za izbruhe nenadzorovane sentimentalnosti. Težko
mi je, ko moram izrekati to besedo opozorila, vendar pa raje stokrat žrtvujem
prijateljsko mnenje svojih kolegov, kot pa da bi molčal, medtem ko skušajo
v svoji neizkušenosti povleči naš voz na rob prepada, na čigar dnu leži
brezno uničenja.

 … Upam, da vsi razumete, da nimam, medtem ko branim pravice Društva
kot skupnosti, niti najmanjše želje ali misli, da bi se kakor koli vmešaval v
svobodo posameznika. Prav nasprotno, podpiram in spodbujam vsako težnjo
mojih kolegov, da se povezujejo z gibanji, ki so usmerjena v javno dobro.

 … Druga pritožba je, da smo odgovorni za celo leglo majhnih okultnih druš-
tev (od katerih so nekatera nespodobnega značaja, saj so prodajala ljubezen-
ske napoje, nasvete za špekulacije na borzi in konjskih dirkah, vedeževanja
itn.). Nobenemu od starejših članov ni treba govoriti, da Društvo ni odgo-
vorno le za ta majhna središča sebičnosti in vraževerja, temveč da so ta
neskladna z njegovim idealom.

… V zvezi s to témo želim vtisniti v vaše ume, da na poti navzgor ne obstaja
nobena bolj nevarna ovira kot je lahkovernost. Prva velika lekcija, ki jo
Mojster Adept preda svojemu učencu, je ta, da naj v vseh stvareh uporabi
svojo razsodnost in zdravo pamet; nobeno učenje ne sme biti sprejeto kot
navdihnjeno, noben učitelj kot nezmotljiv. “Deluj,” mi je napisal Mojster na
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začetku mojega učeništva, “kot da ne obstajamo. Opravi svojo dolžnost, tako
kot jo vidiš, in pusti, da rezultati sami poskrbijo zase. Ne pričakuj ničesar od
nas, pa vendar bodi pripravljen na vse.” To je bila zame življenjska lekcija,
po kateri sem se odtlej ravnal po svojih najboljših močeh. V zgodnjih dneh
sem se nagibal k temu, da sem skoraj brez vprašanj sprejemal nauke, ki sem
jih dobil preko gospe Blavatsky: bal sem se, da bom, če ne bom slepo sledil
njenim navodilom, nehote neposlušen do želja Mojstrov. Toda izkušnje so
me tega ozdravile in me vrnile nazaj k mojemu zdravemu razumu, tako da
od takrat nimam česa obžalovati. To lekcijo predajam vam, začetnikom, v
upanju, da boste v zgodnjih fazah vaše poti pripravljeni prisluhniti nasvetu
starejšega brata, katerega izkušnje v psihičnih zadevah se zbirajo že petin-
petdeset let. Naj vas ne zanese pretirana lahkovernost, da bi kot nezmotljivo
sprejeli eno samo vrstico ali besedo, zapisano ali izgovorjeno v našem giba-
nju vse od časa HPB naprej; ne verjemite slepo, da mora biti nek sposoben
govornik ali pisec nujno svetejši kot ste vi sami; po drugi strani pa ne
naredite usodne napake, da bi si predstavljali, da morda kakšen od vaših
voditeljev, ker trenutno kaže neko moralno slabost ali začasno moralno pre-
greho, zaradi katere ne uteleša ideala Popolnega Človeka, zaradi tega on ali
ona ne more razkriti učenja zelo visokega reda. Kajti pomnite, prijatelji, mi
vsi smo v tem trenutku še zelo nevedni glede odnosa med psihizmom in
duhovnostjo, ne poznamo dobro meje med njima, niti tega, kako je mogoče,
da je tu pa tam fizično onesnažena oseba uporabljena kot kanal za dotok
učenja modrosti s strani Mojstrov.

 … Recimo pa, da že več let uživamo v spisih znanega človeka in da so nam
ti nudili ugodje in resnično pomoč pri pridobivanju znanja, vendar se ne-
nadoma izkaže, preko nekega njenega/njegovega nezaslišanega dejanja ali
učenja, da je njen/njegov um v nezdravem stanju. Lahko bi rekli, da je naš
idol padel s podstavka in da leži razbit pred našimi nogami. Zdi se, da sonce
našega življenja ne sije več, da je vse okoli nas postalo črno, zaradi česar
zapademo v obup, izgubimo vero, izgubimo zaupanje, izgubimo upanje. Pod
vzgibom naše nenadne žalosti smo obupani; odstranimo drobce našega idola,
a podstavek pustimo stati, dokler ne naredimo novega idola in ga postavimo
na prazen prostor. Zaradi nerazumnega vzgiba začnemo dvomiti, da je
kakršno koli učenje, ki nam ga je predala naša nekdaj oboževana avtoriteta,
dejansko resnično; naš sum nas popelje skozi vse njene knjige in če jih ne
vržemo skozi okno ali jih ne zažgemo, jih zaklenemo v omaro ali pa jih
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postavimo v temen kot naše knjižnice, da jih spravimo izpred oči. Takšno
ravnanje je nesmiselno in dokazuje, da nismo psihično uravnoteženi že mi
sami. To je točka, na kateri bi morali uporabiti svoj um in zdrav razum ter
spoznati globoko modrost nasveta, ki mi ga je dal Mojster in ki ga je podal
Buda kot resnično osnovo verskega tolmačenja v svoji “Kalama Sutri” ali
pridigi ljudem okrožja Kalama v Indiji. “Ne verjemite ničesar,” je dejal,
“zgolj zato, ker je to napisano v knjigi, ali zato, ker to poučuje modrec, ali
zato, ker se to predaja po tradiciji, ali zato, ker to navdihuje nek Deva itn.,
ampak verjemite le tedaj, ko je zapisana ali izrečena stvar skladna z vašim
razumom in vašimi izkušnjami: potem verjemite in ravnajte v skladu s tem.”
To niso njegove natančne besede, ker tukaj nimam knjige, da bi lahko iz nje
citiral, ampak njihovo bistvo. Ko sem prvič prebral to razpravo, sem viso-
kemu duhovniku Sumangali na Cejlonu rekel, da je že samo to, četudi potem
Buda ne bi izgovoril nobene druge besede v svojem dolgem življenju,
vredno, da je šel skozi svoje neštete reinkarnacije, da je predal to sijajno
učenje. V odmev njegovim pogledom, vam svetujem, da ne posvečate nika-
kršne pozornosti kateri koli domnevni avtoriteti in kateremu koli navdihu
naših lastnih učiteljev iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti, temveč da
presodite njihove izjave z mirno presojo svoje lastne izkušnje, svojega ra-
zuma in svoje zdrave pameti.

(The Theosophist, avgust 1906, odlomki iz nagovora predsednika-ustanovitelja na tretjem
mednarodnem kongresu evropskih sekcij Teozofskega društva; prevedel A.R.)
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Pot leži v tvojem srcu;
sprašuj tam in ne tavaj;

potrkaj glásno, ne odlašaj,
kajti najprej se zdi, da te zvoki,

ki tam odzvanjajo, zavajajo.
In ko se vrata na stežaj odpró,

razkrivajoč sence črne kakor noč,
se moraš ustaviti.

Tam notri Mojstrovi so sli
čakali strpljivo, da ti sporočijo:

Mojster si ti sam.

  William Q. Judge



ISKRICE BREZČASNE  MODROSTI

Prisluhni pesmi življenja

Išči jo in ji prisluhni najprej v svojem srcu. V začetku
boš morda dejal: “V njem je ni; če iščem, najdem le
neubranost”. Išči globlje. Če si vnovič razočaran, se
odpočij in jo išči v še večjih globinah. V vsakem člo-
veškem srcu zveni naravna melodija, žubori skrivni
studenec. Lahko je skrit, povsem zakrit in brezšumen
– a je tam, v srcu. Prav v jedru svoje narave boš našel
vero, upanje in ljubezen. Kdor se odloči za zlo, noče
pogledati v svojo notranjost, zatiska uho melodiji svo-
jega srca in zastira oko za luč svoje duše. Tako dela,
ker meni, da je življenje v poželenju lažje. A pod povr-
šjem vsega življenja je močan tok, ki ga ni mogoče
zadržati, v njem so res velike vode. Odkrij jih, pa boš
spoznal, da je celo najbednejše med bitji njihov del,
pa čeprav zapira oči pred dejstvom in si gradi utvarno
zunanjo obliko groze. V tem smislu ti pravim: vsa tista
bitja, med katerimi se boriš, so delci Božanstva. Ilu-
zija, v kateri živiš, je pa tako varljiva, da je težko uga-
niti, v čigavem srcu boš najprej slišal mili glas. A vedi,
da je zagotovo v tebi. Tam ga išči in ko ga boš zaslišal,
ga boš lažje prepoznal v svoji okolici.

Mabel Collins
Luč na Pot
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RIBH MENI,
DA KRŠČANSKA LJUBEZEN NI DOVOLJ

Čemu ljubezen bi preučeval?
Presega nas, prihaja od Boga;

ne, mržnji se posveča ves moj um,
saj to je strast, ki jo nadziram sam,

nekakšna metla; čisti nam duha
vsegà, kar ni ne misel ne razum.

Od kod mi stud do del, do mož, žená?
Ta luč je ljubosumne duše dar.
Osvobojena  groze in prevar
nečistosti odkrije in razkrije,

kako bo duša šla, ko vse to mine,
kako je pred začetkom vsega šla.

Tedaj se duša, rešena, nauči
temnejše vednosti in zapusti

vse božje misli, vzklile v ljudskem rodu.
Saj misel plašč je, duša pa nevesta,

ne skrije je svetleča se lameta
in bogomržnja vodi dušo k Bogu.

Ko bije polnoč, duša ne strpi
opreme duha in telesnosti.

Kaj more vzeti, če Gospod ni dal?
Kam zreti, če ji ne pokaže On?
Kaj znati, če ne ukaže On takó?
Živeti, če ni v krvi On zaplal?

W. B. Yeats
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Kako naj moški in ženske sredi naporov in dejavnosti, ki jim jih nalaga
vsakdanjost, razvijejo tudi duhovno življenje? To je pogojeno predvsem z
njihovim duhovnim prebujenjem in urejenim vztrajnim prizadevanjem.

Duhovno prebujenje

Duhovno prebujenje človeka je nekaj prav tako naravnega, kot je pri rastlinah
odprtje brstja in razcvet rož. Na določeni razvojni stopnji se sama od sebe
prebudi  volja po izpolnitvi. Vse to bodo verjetno spremljale težave, na primer
vsakdanje slabosti, ki hočejo zadržati stare navade. Kljub temu se bo človek
nazadnje odločil za novo pot, kajti to bo edini način, kako bo lahko živel.
Izbral si jo bo zato, ker preprosto ne bo mogel drugače, korak bo popolnoma
spontan.

Človek nato doživi tri notranje spremembe. Najprej začne mentalno prebujeni
človek iskati odgovore na življenjske probleme. Od religije zahteva logiko
in od boga pravičnost. Poglobi se mu zanimanje za religijo in filozofijo. Začne
iskati znanje, to iskanje pa velikokrat pospešijo boleče izkušnje, kot so pos-
lovni neuspehi, žalostni dogodki, razočaranja ali celo katastrofe. Nazadnje
doživi prebujenje volje in tudi nekakšno božje nezadovoljstvo. Zunanjemu
človeku bo prišlo v zavest “neizrekljivo hrepenenje” … notranjega človeka
po “neskončnem”. Nezadovoljstvo, nelagodje, občutek, da je ob vseh materi-
alnih uspehih vendarle šlo nekaj mimo ali narobe – vse to deluje kot spod-
buda. Prizna si, da ga je v življenju vodilo samoljubje in gonja po materialnih
dobrinah; spozna, kako je to škodljivo in koliko trpljenja je s tem povzročil
drugim.

Na tej stopnji bo človek, ki si prizadeva za duhovno rast, dobil pomoč. Našel
bo učitelja – notranjega ali zunanjega ali pa oba. Življenje sámo mu bo prišlo
na pomoč, saj se mu bodo ponujale priložnosti za napredovanje in dobra dela
za služenje. Če se bo pozneje ozrl nazaj, bo videl, da ga je skozi življenje v
resnici nekaj vodilo. Kadar se prebudijo takšne duhovne težnje, je pomembno,

DUHOVNO ŽIVLJENJE
ZAPOSLENEGA ČLOVEKA

Geoffrey Hodson
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da se nanje odzovemo, in to navzven, tako da bodisi pozitivno spremenimo
svoje navade, z molitvijo ali da se čemu odrečemo, da popravimo, kar smo
storili slabega ali napravimo kakšno dobro delo (da torej služimo).

Tretja sprememba oziroma tretja stopnja resničnega duhovnega prebujenja
je oslabitev, pojemanje občutka ločenosti ter hkratno povečanje čuta pri-
padnosti in odgovornosti. Pride do pomembne spremembe – od jemanja k
dájanju; na mesto osebnega stopi neosebno, človekov mali zunanji jaz se
umakne resničnemu notranjemu Jazu. Posledica tega je razširjena zavest.
Obzorje se poveča, pokaže se več dobrote. Ponavadi se začne človek pri-
zadevati za kakšen cilj, v njem se oglasi duh predanosti. Vse to se dogaja
povsem neprisiljeno, saj je vse čisto naravno in iskreno. Na ta način je
izpolnjen prvi od obeh pogojev – prebujenje. Srečni so tisti, ki to notranjo
spremembo prepoznajo, jo sprejmejo in izpolnijo.

Urejeno in vztrajno prizadevanje

Nadalje je potrebno redno prizadevanje. Pri tem naletimo na dve ideji, ki sta
zahodnemu svetu dokaj tuji. Prva je ta, da je duhovno življenje možno sredi
vrveža svetovnega dogajanja, celo med poklicno in gospodinjsko dejavnostjo,
kajti ti dejavnosti nudita priložnosti in vodstvo na poti k novim ciljem – k
iskanju resnice, razumevanja moči in lepote življenja. Predvsem pa mora biti
izpolnjen tale pogoj: načini pridobivanja sredstev za življenje ne smejo biti
nečastni, niti ne smejo prizadeti drugih, ne živali in ne ljudi. Druga ideja pa
je ta, da je duhovno življenje umetnost, ki zahteva predvsem urejeno, orga-
nizirano prizadevanje, če naj vodi k uspehu. To velja za človekovovo vsak-
danje življenje, za redno meditiranje ali molitev, vključuje študij ter vzgojo
značaja, kakor tudi predano služenje brez misli na nagrado. Meditacija temelji
na dejstvu, da nosi človek v sebi vse, kar išče, da je to v resnici že del njego-
vega notranjega Jaza. Ta svoj notranji Jaz mora zgolj odkriti. Meditacija
pomeni vsakodnevno odtegovanje misli od minljivega k večnemu ter rastočo
zavzetost za nespremenljive, neumrljive in neminljive stvari. Zadnji cilj je
prepoznava istovetnosti z božanskostjo v vsem. Uspeh se pokaže že v začetku
kot razsvetljenje, radost, čistost, moč, vse večja inspiracija, idealizem in po-
globljen občutek predanosti. Vse to je na Poti zelo potrebno. Prvo pravilo
na uspešni duhovni življenjski poti je – redna vsakodnevna m e d i t a c i j a,
vedno ob istem času, po možnosti zjutraj.
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Drugo  pravilo je  š t u d i j, s katerim si širimo znanje in oblikujemo značaj.
Ne da bi bolestno razmišljal o samem sebi, si mora prizadevni človek pametno
in nepristransko razčleniti svoj značaj in svoje ravnanje. Hude napake je treba
odpraviti; hudobijo, obrekljivost, nestrpnost, zagledanost vase, lažnivost,
nepoštenost in nagnjenje k prevaram; če jih zasledi v svojem značaju, jih
mora nemudoma premagati, saj bi mu onemogočile duhovni napredek, ovirale
njegovo pot k razsvetljenju.

Tretje pravilo  je  s l u ž e n j e, kar pomeni, da se človek z dobrimi deli
obrne navzven. Ne živi več zgolj zase, ampak razširi svojo pomoč preko svoje
družine na sosede, širšo skupnost in na človeštvo. Na takšno služenje lahko
gledamo kot na aktivno molitev, ki bo zanesljivo uslišana. Tako lahko na
primer zdravnik postane kanal za zdravilne sile Boga in njegovega Mojstra.
Učitelj se posveti svoji nalogi kot duhovnik, ki služi Bogu v otroku in
odraščajočemu. Tisti, ki je zaposlen pri oblasteh, si prizadeva za čim boljšo
upravo; odvetnik deluje kot osebni svetovalec, kot modri družinski prijatelj;
kdor pa vodi gospodinjstvo, naj dom spremeni v kraj lepote, sreče in miru, v
duhovno in kulturno središče za vse, ki v njem živijo ali vanj prihajajo.

Pot je posvetnemu človeku torej resnično odprta; pomeni bolj preobrat v
razumevanju vrednot, v čustvih ter v dejavnostih samih. Ta preobrat bi se
nam sprva utegnil zdeti nekoliko prisiljen in umeten, vendar ni tako. Po
prebujenju bo duhovnost vedno bolj naravna in spontana. Na primer, služenje
ni le nekaj naravnega, ampak je edina pot k sreči. Prava religija človeka ne
zagreni, zaradi nje ne postane strog in žalosten. Nasprotno, duhovno življenje
v bistvu osrečuje, ker je smiselno. V ljubeznivem služenju, v dobroti in rado-
voljni pomoči se bo uresničilo “veselje Božanske Prisotnosti”. V takšnem
življenju zamrejo osebne želje, služenje pa postane življenjsko pravilo.

(Iz knjige Temelji teozofije priredila in prevedla I.P.K.)
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DIAMANTNI OBRAZI RESNICE

George S. Arundale

Na začetku (obstoja TD, op.prev.) je bila neka posebna
beseda, izjemna beseda, in ta posebna ter izjemna
beseda je pripadala H. P. Blavatsky, in je dejansko  bi-
la H. P. Blavatsky. Vendar pa ta beseda ni edina be-
seda, niti v tistih zgodnjih časih ni bila izgovorjena na
edini način, na katerega jo je mogoče izgovoriti.
Zagotovo obstajajo še druge izgovorjave, tako kot
zagotovo obstajajo še druge besede. Če bi v našem
društvu pod določenimi pogoji lahko postali zbiralci,
vključevalci razlik, bi bilo naše društvo mnogo moč-
nejše brez kakršnega koli odmika od dejstva, da se
soočamo s posebno obnovitvijo resnice pod imenom
teozofija, ki ima svoje lastne posebne definicije. Ko
pravim “pod pogoji”, mislim na to, da moramo biti
vzajemno spoštljivi do resnic drugega človeka, ne gle-
de na to, kako zelo se resnice med seboj razlikujejo.
Kar bi moralo Teozofsko društvo ločiti od drugih gi-
banj, bi moralo biti to bogastvo različnosti, vzajemno
spoštovanih in razumljenih in do katerih ni niti  trohice
nespoštovanja, še manj pa seveda duha sovražnosti.
To čutim zelo močnó. Ne zdi se mi pomembno, da se
razlikujemo, vendar pa se mi zdi pomembno, kako se
razlikujemo. Začeti  se moramo učiti razlikovati v duhu
harmonije in hoditi po svojih različnih poteh, ne glede
na to, kako zelo se te med seboj razlikujejo, vse v duhu
spoštovanja načina, na katerega po svoji poti hodi nek-
do drug.

(Teozofija in resnica - del članka; prevod A.R)
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Med seboj se lahko razlikujemo, a smo vseeno harmonični. Lahko se har-
monično ne strinjamo. Resnično, prav harmonično nestrinjanje ali nesoglasje
je ključnega pomena za napredek. Brez neuglašenosti svet ne more postati
boljši. Beseda discord (neuglašenost) etimološko pomeni “nasprotujoča, lo-
čujoča si srca”. Kako je potem lahko nesoglasje nasprotujočih si src sozvo-
čje, harmonija vesolja? Pismo Mojstra št. 120 pojasnjuje ta paradoks:

Leta 1883 je med dvema skupina v loži London nastalo veliko prerekanje.
Ena od skupin, ki jo je vodila Anna Kingsford, se je želela osredotočiti na
krščansko ezoteriko, druga, pod vodstvom Alfreda Sinnetta, pa na budistično
ezoteriko. Prerekanje je sčasoma prišlo do vprašanja, katera od obeh oseb naj
postane predsednik in tako uveljavi osredotočenje svoje skupine. Končno je
moral posredovati sam Mojster K. H. z napotitvijo, da naj bo Anna Kingsford
predsednica, vendar pa naj odbor, ki ga bo sestavljalo enako število članov
iz obeh skupin, vodi delovanje lože.

Mojster je zato na člane lože naslovil pismo (Pisma Mojstrov št. 120), v ka-
terem je razložil svojo odločitev in pomembnost tega, da znotraj lože obe
strani sodelujeta. To je ponazoril s preprosto prispodobo: “Dobro znano je,
da magnet preneha biti magnet, če si pola nista več nasprotna”, in nadaljeval
z zapažanjem, da sta gospa Kingsford in gospod Sinnett dva pola lože: “Us-
meritev in dobro služenje obeh sta nujna za trajen napredek Teozofskega
društva v Angliji.” Vendar pa oba ne moreta biti predsednika, zato je tudi po-
jasnil, zakaj naj bi, glede na trenutne razmere, gospa Kingsford predstavljala
boljšo izbiro.

Vendar pa je Mojster tudi to posebno neuglašenost v londonski loži posplošil
na širšo ugotovitev, ki je uporabna v različnih priložnostih, vključno s tistimi,
v katerih se tudi sami pogosto znajdemo.

Splošno znano je dejstvo, da je bila za neverjetno uspešnost T. D. v Indiji
zaslužna njegova modra in spoštljiva vzajemna strpnost do medsebojnih

NEUGLAŠENOST JE SOZVOČJE VESOLJA

John Algeo
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mnenj in verovanj. Še sam predsednik-ustanovitelj ni imel pravice direktno
ali indirektno posegati v svobodo mišljenja najpreprostejšega člana, še manj
pa bi si smel prizadevati za vpliv svojega osebnega mnenja. Zgolj v odsotnosti
takšnega velikodušnega upoštevanja se tudi zaradi najmanjše sence razlik
iskalci iste resnice – čeprav sicer iskreni in pošteni – lahko oborožijo s škor-
pijonovim želom zoper svoje brate, ki so prav tako iskreni in pošteni. Uboge
prevarane žrtve izkrivljene resnice pozabljajo ali pa sploh nikoli niso vedele,
da je neuglašenost sozvočje, harmonija vesolja. Prav tako vsak del znotraj T.
D. – tako kot v veličastnih fugah nesmrtnega Mozarta – v harmonični neu-
glašenosti nenehno lovi drugega na poteh večnega napredka, da bi se srečala
in končno na pragu zasledovanega cilja združila v harmonično celoto, ki je
ključna značilnost narave Sat-a (tistega, kar resnično je).

V tem odlomku  Mojster izrazi tisto globoko resnico, ki jo težko dojamemo
in v skladu s katero težko ravnamo. Ta resnica je dejstvo, da napredujemo
zgolj zaradi spravljivosti ali prilagodljivosti neuglašenih idej (o katerih ne
soglašamo), tako da dosežemo “modro in spoštljivo strpnost do mnenj in
prepričanj drug drugega” in tako iz neuglašenosti ustvarimo sozvočje, har-
monijo. Tisti pa, ki pozabijo na to resnico ali se ne zmenijo zanjo, postanejo
“sicer iskreni in pošteni iskalci iste resnice”, vendar pa uporabijo “škor-
pijonovo želo” sovraštva do svojih bratov, ki so enako “iskreni in pošteni”.

Mojstrova analogija z glasbo je zelo močna: namreč, da se zvoki sami po sebi
zdijo neuglašeni, a vendar so lahko združeni v simfonijo, da bi ustvarili pre-
lepo sozvočje, harmonijo. Isto metaforo je uporabil tudi John Ronald Reuel
Tolkien v Silmarillionu, da bi pojasnil, kako se lahko iz nestrinjanj, vključenih
v veliki načrt, porodi dobro. Uporabil pa jo je tudi angleški pesnik John
Dryden, h kateremu se bomo vrnili na koncu teh pripomb.

V konfucijanski tradiciji so uporabili povsem drugačno in veliko bolj pre-
prosto prispodobo – prispodobo kuhanja lonca juhe – da bi razložili pomen
ene od Konfucijevih Analekt (op. zbirke njegovih rekov): “Širokosrčna oseba
si raje prizadeva za sozvočje, harmonijo  kot za soglasje, mali človek pa ravno
nasprotno.” (13/23). Razlagalec Yang Po-chin, je ta stih razložil z zgodbo o
vladarju (Marquisu od Chi-ja), ki se je pritoževal, da ga med vsemi ministri
le eden, tisti z imenom Chi,  podpira v vsem, kar si on (t.j. vladar) želi narediti.
Marquis od Chija je dejal, “Zgolj Chi je v sozvočju, harmoniji, z menoj!”
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Učitelj Yen Tzu pa ga je nato vprašal: “Vse, kar Chi naredi, je, da se strinja
z vami – kje je vendar tu sozvočje, harmonija?”

“Ali obstaja razlika med ‘harmonijo’ in ‘strinjanjem’?” je vprašal Marquis.

Yen Tzu pa je odgovoril: “Obstaja. Harmonija je kot kuhanje juhe. Da bi
skuhal svojo hrano, človek uporabi vodo, ogenj, kis, začimbo, sol in izbrano
stvar, in zakuri drva ter štore kot gorivo za kuhanje. Kuhar mora vse sestavine
harmonično združiti, da bi dobil pravi okus. Če je juha preveč pusta, doda še
kaj za okus, če je pregosta, jo razredči z vodo. Ko takšno juho zaužijete, ste
zelo zadovoljni. Odnos med vladarjem in ministrom je prav takšen.

Ko vladar meni, da je nekaj izvedljivo, vendar pa obstajajo problemi, mora
minister pokazati, kaj je problematično in z vso vnemo izvršiti tisto, kar je
izvedljivo. Kjer pa se vladarju nekaj zdi problematično, a vendar so v tem
tudi izvedljivi elementi, mora minister izpostaviti tisto, kar je izvedljivo in
problematično pustiti ob strani. V skladu s tem bo politično delovanje har-
monično, ne da bi bilo izvršeno nasilje nad pravim redom in preprosti ljudje
ne bodo uporniški. V Kitajski knjigi pesmi je zapisano: ‘Kjer je harmonično
skuhana juha …bodo prišli bogovi in si jo delili brez sovraštva, in ne zgoraj
kot tudi ne tu spodaj ne bo prepira.’

Nekdanji kralji so združili pet okusov in uskladili pet tonov, da bi dosegli
zadovoljstvo v svojih srcih in zaključili s političnimi aferami … Potemtakem
le Chi ni deloval skladno. Karkoli rečete, da je dobro, Chi reče da je dobro,
karkoli rečete, da je narobe, Chi reče da je narobe. Če vodi dodate vodo, da
bi jo naredili okusno – ali bo kdo to jedel? Če na lutnjo nenehno igrate en
ton, kdo ga bo poslušal? Slabost ‘soglašanja, strinjanja’ se torej nahaja v tem.”
(prirejeno po knjigi Razmišljanje skozi Konfucija, avtorjev Davida L. Halla
in Rogerja T. Amesa, Albany, State University of New York Press, 1987).

Tako Mojster K. H. kot tudi Konfucijev učenec sta poudarila, da harmoničnost
ni v uniformiranosti. Sozvočje, harmonija je ustrezno uravnoteženje bistveno
različnih stvari. Evolucija se ne nadaljuje z brezoblično uniformiranostjo,
ampak se nadaljuje s harmoničnim uravnoteženjem neuglašenosti, nesoglasij,
to je sozvočje ljudi, ki imajo svoja srca na nasprotnih straneh nekega spornega
vprašanja.
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Ta neuglašenost vsekakor ne sme biti nasilna. Ne sme biti takšna, da vsaka
stran pravi: “Mora biti tako, kot jaz hočem. Moraš biti razumen in videti stvari
tako, kot jih vidim jaz.” Ko vsaka stran zavzame takšno držo, nujno nastane
konflikt, spor in to nikoli ni v pomoč. Po drugi strani pa, ko samo ena stran
zavzame tako držo in druga privoli z vdajo, rezultat ni sozvočje, harmonija,
temveč enoličnost. Enoličnost pa ne ustvarja napredka, ampak nazadovanje.
Da bi napredovali, moramo imeti harmonijo, pri čemer harmonija pomeni
ravnotežje med različnimi pogledi v ustvarjalni napetosti, ki omogoča spre-
membo na bolje. Harmonija je dobro pripravljena in umetelno začinjena juha.
Harmonija je simfonija nasprotujočih si zvokov, ki jih ustvarja glasbeni
mojster.

Resničnost Mojstrovih besed in konfucijanske parabole lahko vidimo povsod
okrog sebe. Predstavljajte si, da lahko v skupini obstajata dve strani, ki imata
nasprotujoča si mnenja o nekaterih temah. Vsi lahko razpravljajo o svojih
pogledih. Vsaka stran lahko pride na vrsto s svojim mnenjem, a na koncu je
treba glasovati in doseči odločitev. Pripadniki večine morajo spoštovati
drugačna mnenja manjšine, ji priznati njen pogled, ki si ga je vredno zapom-
niti. In s pomnjenjem mnenja manjšine bo večina lahko predlagala stvari, ki
jih bo tudi manjšina lahko sprejela ter bodo hkrati pomagale doseči boljši
izid, kot  bi bil, če bi vztrajali na enostranskem mnenju večine. Po drugi strani
pa mora manjšina sprejeti odločitev večine, ne da bi opustila lastno zavedanje
o tem, kaj je najboljše, temveč ostane v skupini kot opomnik večini, da obstaja
še drug način v zvezi z zadevo, o kateri ne soglašajo. Če temu sledita obe
strani, je izid ustvarjalno nesoglasje. In iz take neuglašenosti se porodi večje
sozvočje, harmonija.

Nekoliko abstraktna situacija, predstavljena v prejšnjem odstavku, ima šte-
vilne konkretne uresničitve. Trenutno obstaja v ZDA neuglašenost, nesoglasje
med “Modrimi državami” (ki podpirajo demokratskega kandidata iz prejšnjih
volitev) in “Rdečimi državami” (ki podpirajo republikanskega kandidata).
To nesoglasje se je stopnjevalo in je grozilo, da bo onemogočilo delo kon-
gresa. Druga konkretna ponazoritev tega obstaja med tistimi, ki so podpirali
invazijo Iraka (večina trenutne ameriške administracije in volivci, ki so gla-
sovali zanjo) in tistimi, ki so ji nasprotovali in jo zasramovali zaradi posledic
invazije (večina preostalega sveta). Še en prikaz tega antagonizma je med
protestantsko Severno Irsko in katoliško Irsko Republiko. Obstaja pa še ena
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ponazoritev – to je  zgodovinska in še vedno prisotna neuglašenost, nesoglasje
med teozofi, ki se osredotočajo na zahodni hermetizem in tistimi, ki so osre-
dotočenimi na vzhodni ezoterizem; ali v zvezi s tem drugačna neuglašenost,
nesoglasje med teozofi, ki cenijo le pisatelje in učitelje določene tradicije
(običajno iz zgodnjega obdobja) in tistimi, ki cenijo učitelje in pisatelje iz
poznejšega obdobja.

Število znotraj sebe podeljenih skupin, ki jih oblikujemo ljudje, je tako nes-
končno. In natančno takšne sektaške skupine je imel Mojster verjetno v
mislih, ko je govoril o “največjem ključnem razlogu za dve tretjini zla, ki
preganjata človeštvo”, kar je zaznal kot “religijo v kakršni koli obliki … tiste
zmote, v katere človek zre kot v svete” (Pisma Mojstrov, št. 88). Pod pojmom
“religije” Mojster zagotovo ni mislil le formalne organizacije, ki jih imenu-
jemo religiozne, temveč vse, kar obravnavamo kot najvišjo vrednoto. To po-
meni zmote, v katere zremo kot v “svete”. Religija v tem smislu ne vključuje
le cerkva in duhovnikov, temveč tudi znanstvenike (ali scientizem), kapi-
talizem in komunizem ali prav zares vsak sistem ali mišljenje, vsako orga-
nizacijo, vsakršen zbir praks, ki jih obravnavamo kot edino “resnične” in naj-
pomembnejše. Samo če opustimo ekskluzivno privrženost eni organizaciji
ali nizu vrednot, ki izključujejo vse druge, lahko dosežemo harmonično neso-
glasje, neuglašenost.

Postregel bom tudi z nekoliko drugačnim osebnim primerom. Pred kratkim
sem urejal zbirko zgodnje korespondence H. P. Blavatsky (The letters of H.
P. Blavatsky, Volume I / Pisma H. P. Blavatsky, I. del). V zbirko sem vključil
številna pisma, za katera so nekateri dobri ljudje mislili, da ne bi smela biti
vključena. Ti dobri ljudje bi ta določena pisma izpustili iz dveh razlogov:
prvič, ker pisma predstavljajo H. P. Blavatsky v luči, ki se ne sklada z njihovo
predstavo o tem, kakšna naj bi bila; in drugič, ker verjamejo, da so pisma po-
naredki. Ta dva razloga sta pravzaprav med seboj povezana. Neke skupine
pisem doslej še nihče ni videl v izvirni obliki, čeprav vemo, da si je Blavatsky
dopisovala z naslovniki, na katere so bila ta sporna pisma naslovljena. Dobri
ljudje, ki verjamejo, da so pisma ponaredki, se tega prepričanja držijo zato,
ker se v njih Blavatsky kaže v podobi, ki naj ji ne bi ustrezala.

Torej, lahko da so pisma resnični ponaredki. Ne vem. Tega tudi nihče od
živečih ne ve. O tem imajo mnenje, a nihče tega zagotovo ne ve. Uredniška
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drža pri objavi teh pisem je sledila ideji, da se objavijo vsa pisma, ki jih
pripisujejo Blavatsky in za katera ni bilo prepričljivo dokazano, da so pona-
redki. V tistih primerih, v katerih sem lahko opozoril na razloge za prepri-
čanje, da pismo, ki ga imamo, verjetno ni točno, ampak izkrivljanje izvirnika
od Blavatsky, sem to storil. Ampak kot urednik sem predvideval, da bodo
bralci sami sklepali, kaj je v pismih pristno in kaj ne. Ni bilo moje delo, da
jim to povem brez trdnih, objektivnih dokazov. Vključitev pisem v zbirko
njenega dopisovanja jim ne daje “dobrega teozofskega” pečata odobritve, niti
jim podeljuje statusa predpisanega teozofskega svetega spisa. To je bilo pre-
prosto priznanje dejstev, da so bila ta pisma pripisana Blavatsky, in da nima-
mo nobenega objektivnega razloga, da bi jih izključili.

Vendar pa so nekateri teozofi glede H. P. Blavatsky  razvili čut  poveličevanja
in jo povzdigovali nad običajne človeške omejitve in slabosti. Geoffrey Far-
thing, eden velikih strokovnjakov in občudovalcev H. P. Blavatsky, pa ni
tako čutil. O spornih pismih je deloma zapisal: “HPB bi prav lahko sama
napisala te majhne odlomke, ki se nanašajo na nekatere njene pomanjkljivosti,
saj nase nikoli ni gledala kot na osebnost, ki je na kakršen koli način popolna
in se je, enako kot Mojstri, zavedala svojih napak ter pomanjkljivosti” (osebno
pismo z dne 25. maja 2004). Vsekakor pa je zgolj znanstveni in nesektaški
pristop  k spornim pismom ogorčilo nekaj dobrih in predanih teozofov. Torej,
tukaj imamo neuglašenost pogledov. Kaj storiti glede te neuglašenosti, ki bi
lahko dosegla sozvočje, harmonijo?

Kot objektiven strokovnjak po eni strani ne morem zavrniti pisem, v katerih
se Blavatsky izraža na načine, glede katerih so nekateri teozofi prepričani,
da niso značilni za njen značaj. Ampak, tako kot je imel Tevye, mlekar iz
Goslača na strehi, navado reči,  pa imajo po drugi strani prav. Po njihovem
mnenju ne moremo biti prepričani, da je besedilo ‘ohranjenega’ pisma de-
jansko tisto, kar je Blavatsky napisala, razen v primeru, ko imamo izvirno
pismo z lastnoročno pisavo H. P. Blavatsky. Dejansko ne moremo biti pre-
pričani o avtentičnosti večine pisem od H. P. Blavatsky, ki jih imamo, ker je
tistih z njenim podpisom ohranjenih razmeroma malo. Večina njene kores-
pondence zdaj obstaja le v kopijah, ki so jih naredile druge osebe, in da so jo
te osebe v procesu kopiranja in objavljanja seveda pogosto spremenile. Zato
je na bralcih samih, da razločujejo. Vsak bralec se mora sam odločiti, katera
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pisma so resnična v celoti in katera so bila obdelana ali ponarejena, bodisi v
hvalo ali v očrnitev Stare dame.

Kakšna je obveznost urednika v takšni situaciji? Kot prvo, zagotovo je nje-
gova dolžnost, da pojasni, ali vsako objavljeno pismo temelji na kopiji roko-
pisa od Blavatsky ali ne. To je bilo storjeno v pismih H. P. Blavatsky, zvezek
1. Njegova dolžnost je tudi, da opozori na kakršen koli objektiven dokaz, da
je bilo besedilo nekaterih pisem spremenjeno. Tudi to je bilo storjeno. Poleg
tega se kot njegova obveznost lahko šteje tudi vnos pomisleka takrat, ko
obstaja subjektivni razlog za sum, da razpoložljivo besedilo v pismu ni po-
vsem zvesto izvirniku, ki ni več na voljo. Dejansko to izraža tudi objavljeni
zvezek, saj v vsakem primeru, ko razpoložljivo besedilo ni opremljeno s pod-
pisom od Blavatsky, lahko posumimo na namerno ali naključno poseganje
vanj.

A v kolikšni meri mora urednik spoštovati občutljivost tistih, ki resnično
menijo, da je Blavatsky “kot osebnost ... popolna” in ki so jo, kot nadaljuje
Geoffrey Farthing, “postavili na previsok piedestal”? Ali je treba takšno spoš-
tovanje izraziti s svarilno opombo glede vsakega nepodpisanega pisma, s
poudarkom na dejstvu, da ne moremo biti prepričani o pristnosti pisma, ali
samo glede pristnosti tistih pisem, ki predstavljajo Blavatsky v luči, s katero
se nekateri bralci ne strinjajo? A v tem primeru, čigavo občutljivost je treba
zadovoljiti, in čigav smisel za primernost zasluži takšno pozornost? To je,
kot je domnevno dejal kralj Siama, zmedenost. Kot urednik pisem se bom
posvetoval z bolj razširjenim posvetovalnim odborom za drugi del knjige,
vključno z vsemi svetovalci za prvi del, vendar bom dodal še druge zelo
merodajne ljudi z veščinami in kompetencami. Natančneje, z njimi se bom
posvetoval o najboljšem načinu reševanja te težave glede spornih pisem.

Ne morem biti prepričan, da bo iz tega posebnega primera neuglašenosti
nastalo vesoljno sozvočje, harmonija, saj je za doseganje vesoljnega sozvočja
ali harmonije potreben mojstrski glasbenik ali odlična kuharica juhe. Vendar
pa je vsaj mogoče pokazati pripravljenost, da se poišče pot do “harmonične
neuglašenosti” glede tega ali katerega koli drugega vprašanja. Nikoli ne more-
mo biti resnično prepričani, da bomo z vsem, kar počnemo, dosegli harmo-
nijo. Harmonije ni mogoče izsiliti; ta se tako kot milost v krščanski teologiji
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preprosto zgodi. Vendar pa se lahko spravimo v razpoloženje in način obna-
šanja, ki nas bosta odprla za možnost tako milosti in harmonije (kar je na
koncu lahko ena in ista stvar).

Kot teozofi smo nagnjeni k prepričanju, da je harmonija naravno stanje stvari:
ne enoličnost, ampak sozvočje, harmonija uravnoteženih neuglašenosti. Teo-
zofi se strinjajo z Johnom Drydnom, ki je v svoji “Pesmi za Dan sv. Cecilije”
(iz l. 1687)  zapisal:

Ta svetovna igra se je začela;
od harmonije do harmonije
je tekla čez vse note,
z zaključkom vseh glasov v Človeku.

Drydnova harmonija je v srži stvari, vendar to ni enoličnost, ker  poteka skozi
vse note – uglašene in neuglašene. In Človek je tisti, v katerem se ves razpon
ali izbruh zvoka popolnoma zaključi. Zapišite z veliko začetnico. To ni “člo-
vek” kot sva ti in jaz, ampak vzorec tega, kar je namenjeno, da postanemo:
prvobitno ali arhetipsko Človeštvo, cilj vsega našega postajanja. In ta cilj
bomo dosegli zgolj na en sam način, z nazornim prikazom, da je “neuglašenost
sozvočje vesolja.”

(John Algeo, upokojeni profesor na Univerzi Georgia, ZDA, je bil mednarodni podpredsednik
Teozofskega društva. Članek je izšel v glasilu The Theosophist,  julija  2005 - prevod I.P.)
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Beseda teozofija ima dolgo zgodovino. Uporabljena je bila v različnih tra-
dicijah in kontekstih ter je posledično pridobila množico pomenov. Izraz
izhaja iz grške besede theosophia (θεοσοφία), ki je sestavljena iz dveh besed:
theos (‘bog’, ‘bogovi’ ali ‘božanski’) in sophia (‘modrost’). Glede na kontekst
in tradicijo, v kateri je bil uporabljen ta izraz, lahko besedo theosophia pre-
vedemo kot ‘modrost Boga (ali bogov)’, ‘modrost o božanskih stvareh’ ali
‘božanska modrost’.

Oseba, ki je v stiku s to teozofijo (imenuje se različno – theosophos (v grščini),
pa tudi teozofer ali teozof), pridobi znanje, ki ni proizvod njegove ali njene
racionalne sposobnosti. Izvor tega božanskega znanja naj bi različno bil bodisi
Bog, božansko bitje ali pa stanje notranjega razsvetljenja, doseženo preko
očiščevanja in duhovnih prizadevanj.

V svojem globljem pomenu pojem theosophia/teozofija pomeni, da v človeš-
kih bitjih obstaja sposobnost, ki je višja od razuma – nek “notranji princip”
ali duhovna intuicija, s katero lahko dosežemo Božansko Modrost. Ali z be-
sedami HPB:

“Toda vse [svete] knjige gledajo nanjo [na Teozofijo], zaradi človeškega ele-
menta, ki ga vsebujejo, kot na podrejeno Knjigi Narave; za korektno branje
in razumevanje le-te morajo biti visoko razvite vrojene moči duše. Idealne
zakone lahko zazna le sposobnost intuicije; nahajajo se onstran področja argu-
mentacije in dialektike, in nihče jih ne more razumeti ali prav ceniti z razla-
gami drugega uma, pa četudi ta um trdi, da gre za neposredno razodetje.” [H.
P. Blavatsky, “What are the Theosophists?” Collected Writings (CW) v. II, TPH, Wheaton,
Il., [1967], str. 103]

Zgodovina in razvoj izraza

Beseda teozofija je bila uporabljena v povezavi s številnimi religijami in filo-
zofskimi šolami. Čeprav so novoplatonske, krščanske in sodobne teozofske
tradicije ta izraz uporabljale bolj izrazito, pa lahko najdemo tudi sklicevanja

KORENINE SODOBNE TEOZOFIJE

Pablo Sender
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na hermetično teozofijo, judovsko teozofijo (ki jo najdeno v kabali), musli-
mansko teozofijo (prisotno večinoma med sufiji), perzijsko teozofijo itn. V
tem članku se bomo omejili na kratko preučitev uporabe tega izraza med
novoplatoniki, kristjani in člani Teozofskega društva.

a) Novoplatonski  theosophos

Izvor izraza theosophia je neznan, vendar pa so ga zelo verjetno skovali novo-
platoniki (filozofska šola, ki jo je ustanovil Ammonius Saccas, rojen okoli
leta 175). Na podlagi spisov slavnega platonika prof. Alexandra Wilderja je
gospa Blavatsky menila, da so ta izraz pogosto uporabljali vsi novoplatoniki.
[H. P. Blavatsky, “The Meaning of the Name,” Section 1, The Key to Theosophy (KT), TPH,
London, [1968], str. 1-2] Vendar pa so raziskave, ki so jih konec 1980-ih izvedli
znanstveniki James Santucci [James A. Santucci, “On Theosophia and Related Terms,”
Theosophical History, vol. II, no. 3 (July 1987), London, str. 107-110] in dr. Jean-Louis
Siémons [Jean-Louis Siémons, Theosophia in Neo-Platonic and Christian Literature,
Theosophical History Centre, London, 1988, str. 32], pokazale, da izraz prvič pisno
najdemo le pri novoplatoniku tretje generacije Porfiriju (234–305). Po Por-
firiju je božanska modrost stanje razsvetljenja, ki ga lahko dosežemo s samo-
naporom. Theosophos (Gr. Θεόσοφος) skuša “sam dvigniti samega sebe, sam
k samemu, v stik z božanskim.” Pri Jambliku (250-325) čisti mistični pomen
izraza, ki mu ga je dal Porfirij, pridobi bolj okulten ali magičen pomen.
Predlagal je, da je theosophio mogoče doseči s teurgijo (Gr. Θεουργία), nizom
religioznih obredov in magičnih delovanj, namenjenih dvigu zavesti. Proklus
(412–485) uporablja izraz še na drug način, namreč za poimenovanje dolo-
čenih duhovnih naukov, in se pri tem sklicuje na lokalno ‘helensko teozofijo’,
vendar pa tudi na tujo ali barbarsko (ne grško) teozofijo, pri čemer ima v mis-
lih kaldejske nauke. [Porfirij je pisal tudi o tujih modrecih (egiptovskih in indijskih) kot
theosophoi (De Abstinentia, IV. 9 in 17), medtem ko je Jamblik izraz uporabil za indijske
jogije ali sadhuje. (De Mysteriis 7.1)]

b) Krščanski teozofer

Mnogi zgodnji kristjani, vključno s številnimi cerkvenimi očeti, so bili učenci
novoplatonskih učiteljev. Sprejeli so tudi izraz theosophia, vendar pa so ga
uporabili v bolj krščanskem smislu, misleč s tem “modrost Boga”. Klemen
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Aleksandrijski (150-215) govori o theosophosu kot o tistem, ki piše “po Bož-
jem navdihu,” tako da se je v tistem času izraz uporabljal za stare preroke.
Pomembna razlika med novoplatonskimi in krščanskimi koncepti theosophie
je v tem, da se pri prvih nihče ne rodi kot theosophos – ampak da to postane
z dolgotrajnim naporom, uporabo filozofije, s samoočiščenjem in kontem-
placijo o božanskem. [Siémons, op. cit., str. 24] Pri krščanskem pogledu pa je
božanska modrost podeljena od Boga – izbranemu – preroku v obliki razo-
detja. Po izginotju novoplatonikov v 6. stoletju se je v krščanstvu izraz še
naprej uporabljal v srednjem veku, vendar pa pogosto v nižjem smislu kot
sinonim za theologio. [Med Grki je theosophia večinoma veljala za višjo od theologia,
saj je vir prve neposredna zaznava ali izkušnja božanskega, medtem ko theologia temelji na
razmišljanju o božanskem.] V 9. stoletju, po vnovičnem odkritju del Psevdo-
Dionizija (krščanskega novoplatonika, ki je živel okoli leta 500) pa je izraz
med velikimi mistiki, kot so bili Mojster Eckhart, J. Tauler, Janez Ruysbroeck
in drugi, znova pridobil svoj vzvišen pomen. Iz njihovih spisov so evropski
mistiki od 17. do 19. stoletja, Boehme, Saint-Martin, Swedenborg in drugi
podedovali izraz teozofija in ga sprejeli za svojega. Preko teh “teozoferjev”
(kot so se imenovali) je izraz postal priljubljen, saj je bil v naslovu številnih
knjig 17. stoletja. [Antoine Faivre, “The Theosophical Current,” Theosophy, Imagination,
Tradition, State University of New York Press, Albany, 2000, str. 19.] Publikacije o
krščanski teozofiji so se pojavljale vse do sredine 19. stoletja.

c) Sodobni teozof

Na začetku zadnje četrtine 19. stoletja je odbor, ki so ga sestavljali gospa Bla-
vatsky, H. S. Olcott, W. Q. Judge in drugi, ustanovil to, kar so poimenovali
Teozofsko društvo. Po besedah polkovnika Olcotta je bil na odboru predmet
razprave tudi izbor imena za novo društvo, predlagane pa so bile številne
možnosti, kot recimo egiptološko, hermetično, rožnokrižarsko itn. Kakor koli
že, nobeno se ni zdelo pravo. “Nazadnje,” se spominja, “je eden med nami
ob obračanju listov slovarja naletel na besedo “teozofija”, o kateri smo se po
razpravi soglasno zedinili, da je najboljša od vseh.” Olcott je pojasnil, da je
bilo to ime primerno zato, ker je izrazilo ‘ezoterično resnico, ki smo jo želeli
doseči’ in je zaobjelo globino ‘metod okultnih znanstvenih raziskav’. [H. S.
Olcott, Old Diary Leaves, v. 1, TPH, Adyar, Madras., 1974, str. 132]
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Ne zdi se prav verjetno, da je bilo ime za Društvo izbrano zgolj na podlagi
iskanja v slovarju, saj je gospa Blavatsky že nekaj mesecev pred tem – v pis-
mu Hiramu Corsonu – povezala svoje znanje z izrazom teozofija:

“Moje verovanje temelji na nečem starejšem od trkanj v Rochestru in izhaja
iz istega vira informacij, ki so ga uporabili Raymond Lully, Picus della Mi-
randola, Cornelius Agrippa, Robert Fludd, Henry More itn., ki so vsi iskali
sistem, ki bi jim razkril ‘najgloblje globine’ božanske narave in jim pokazal
resnično vez, ki jih povezuje. Nazadnje sem že pred mnogimi leti odkrila, da
hrepenenja mojega uma poteši le ta teozofija, ki jo učijo Angeli in ki je bila
predana preko njih, da bi jo lahko spoznala pracelica za pomoč človeški uso-
di.” [John, Algeo (Ed.), Letter 21, The Letters of H. P. Blavatsky, v. 1, Quest Books, TPH,
Wheaton, Il., 2003, str. 86.]

Kot je prikazano v prejšnjem članku, (“Kaj je teozofija?” The Theosophist,
dec. 2007) je gospa Blavatsky uporabljala izraz Teozofija v skladu z nasled-
njimi pomeni:

a) Kot stanje razsvetljenja, v katerem je teozof povezan z Božansko mo-
drostjo. To pa je, kot smo videli, pomen, ki ga je uporabljal Porfirij.

b) Kot univerzalno Starodavno Modrost, izraz, ki je podoben renesančni pe-
renialni filozofiji (večni filozofiji). Ta ideja je bila pod različnimi imeni
prisotna pri številnih filozofih od začetka zapisane zgodovine. Marcelo Ficino
in Pico della Mirandola, katerih zapisi so vplivali na krščanske teozofe, sta
to starodavno modrost imenovala prisca theologia. Bistvene elemente te
perenialne filozofije si delijo različne teozofije, pri čemer se izraz uporablja
kot ime za različne nauke, tako kot je to počel Proklus.

Kar zadeva besedo “teozof”, čeprav se ta danes pogosto uporablja za člana
Teozofskega društva, pa so njegovi voditelji že od začetka organizacije izpo-
stavili razliko med resničnim teozofom in članom Teozofskega društva. Med-
tem ko je teozof v stiku z Božansko modrostjo, pa so člani društva le učenci
teozofskih naukov, s težnjo, da bi razvili svoje “notranje čute” in tako sčasoma
postali pravi teozofi.
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O sodobnih in krščanskih teozofijah

Sodobne in krščanske teozofije se razlikujejo v jeziku, slogu in referenčnih
knjigah, ki jih uporabljajo. Sodobna teozofija je zunaj vsakršnega verskega
okvirja. Ne uči o obstoju osebnega Boga in ne sprejema zamisli o posredniš-
kem odrešenju. Blavatsky ni nikoli trdila, da je Teozofsko društvo neposredno
nadaljevanje krščanskega toka. Kot je razvidno iz gornjega citata, HPB, ko
se prvič naveže na besedo teozofija, ne omenja krščanskih teozofov, ampak
se sklicuje na alkimiste, kabaliste in platonike. [Mistiki, ki jih HPB omenja v tem
citatu, so živeli od leta 1200 do poznega 1600. Čeprav niso bili teozoferji, se na številne
gleda kot na snovalce krščanske teozofije.] Z njimi, pravi, si deli isti “vir znanja”.
Vendar pa to še ne pomeni, da je sodobno teozofijo poistovetila s srednje-
veškim evropskim ezotericizmom:

“Resnična teozofija – to je Teozofija, ki prihaja z Vzhoda – je zagotovo pan-
teizem in nikakor ne teizem. Teozofija je beseda najširšega možnega pomena,
ki se močno razlikuje v vzhodni in zahodni literaturi. Poleg tega je Teozofsko
društvo vzhodnega izvora in je zato preseglo ozke meje srednjeveške Teozo-
fije zahoda …” [H. P. Blavatsky, “The Theosophist’s Right to His God” CW, v. XI, TPH,
Wheaton, Il., 1973,  str. 414, fn.]

Nekateri znanstveniki menijo, da si je H. P. Blavatsky, z drugimi vred,  neu-
pravičeno prisvojila ta izraz, ki so ga uporabljali za pogled na svet, ki ni
temeljil na židovsko-krščanskih religijah. To mnenje je nesprejemljivo, razen
če ne poznamo njegove zgodnje uporabe v nekrščanski filozofiji s strani novo-
platonikov. Pravzaprav je HPB trdila, da je društvo naslednik tistega, kar je
prof. Wilder imenoval “teozofska eklektična šola” novoplatonizma:

“Glavni cilj ustanoviteljev Eklektične teozofske šole je bil eden od treh ciljev
njenega sodobnega naslednika, Teozofskega društva, in sicer, sprava vseh
religij, sekt in narodov v okviru skupnega etičnega sistema, ki temelji na
večnih resnicah.” [H. P. Blavatsky, “The Meaning of the Name”, Section 1, KT, TPH,
London, [1968], str. 2-3]

“Najpomembnejši od vseh [od ciljev Društva] je oživiti delo [novoplatonika]
Ammoniusa Saccasa in različne narode spomniti, da so otroci ‘ene matere’.”
[H. P. Blavatsky, “What are the Theosophists?” CW, v. II, TPH, Wheaton, Il., [1967], str.
100]
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Ker lahko trdimo, da je sodobna teozofija bližje izvornemu novoplatonskemu
sistemu kot je to krščanska teozofija, se zdi, da je gospa Blavatsky upravičeno
uporabila izraz za svoja učenja. Ob tem moramo upoštevati, da se HPB ni
toliko ukvarjala z “akademskim” vidikom besede, ki se je uporabljal z mno-
žico pomenov. Tako kot se tudi izraz “gnoza” lahko uporablja univerzalno,
brez sklicevanja na določeno šolo filozofije ali na religijo, pa je uporabila
izraz “Teozofija”, ki je temeljil bolj na njenem pomenu kot na tradicijah, ki
so ga prej uporabljale:

“Teozofsko društvo torej ne izpeljuje svojega imena iz grške besede Theo-
sophia, ki jo sestavljata dve besedi - “Bog” in “modrost”, dojeti kot mrtvi
črki na papirju, temveč v duhovnem pomenu te besede. To je Društvo za
iskanje Božanske Modrosti, okultne ali duhovne modrosti.” [H. P. Blavatsky,
“What is Theosophy?” CW, v. II, TPH, Wheaton, Il., [1967], str. 505]

Skupni elementi v različnih teozofijah

Značilnost, ki nas pretrese, ko beremo učenja tistih, ki “posedujejo božansko
modrost”, je ta, da med njimi ni doktrinarne enotnosti. Jacob Brucker (1696
-1770), eden prvih zgodovinarjev zahodne filozofije, je o krščanski teozofiji
napisal naslednje: “Obstaja toliko teozofskih sistemov, kot je teozoferjev.”
[Quoted in Faivre, op. cit, str. 18.] Ta izjava velja tudi za druge teozofije. Obstaja
izrazita razlika med pristopi Plotina in Jamblika, medtem ko recimo nekateri
imenujejo “Nova-teozofija” nauke Annie Besant in C. W. Leadbeatra, ker se
v nekaterih pogledih razlikujejo od naukov H. P. Blavatsky.

Če je tako znotraj posameznih tradicij, kaj se potem zgodi, ko primerjamo
različne teozofije, z razlikami v jeziku in v njihovem religioznem ali filozof-
skem ozadju? Ali si delijo kakšne skupne elemente?

Jacob Brucker je opredelil nekatere nauke, ki so v vseh krščanskih teozofskih
učenjih. Ta načela, ko so izražena v versko bolj nevtralnem jeziku, je mogoče
najti tudi v novoplatonizmu in v sodobni teozofiji. Vključujejo pa idejo, da
vse izhaja iz skupnega vira in se mora povrniti vanj; da lahko človek pridobi
neposredno razodetje duše preko božanskih sredstev ali sposobnosti, ne pa
preko filozofskega razumevanja; da univerzalni duh počiva v vseh stvareh,
tako da lahko božanska “znamenja” najdemo povsod; da je mogoče s silami
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narave upravljati s pomočjo magije; in da so človeška bitja trojnost, sestavlje-
na iz božanske iskre, nekega vmesnega duha ali duše in fizičnega telesa.

Toda morda to, kar je skupno teozoferjem in teozofom, ni mogoče najti na
doktrinarni ravni, ampak bolj na ravni naravnanosti uma in splošnih pojmo-
vanj. Na primer, sodobni učenjak Antoine Faivre opisuje (znova v povezavi
s krščansko teozofijo,  uporabno tudi za novoplatonske in sodobne teozofije)
tri skupne ideje, ki jih najdemo v večini teozofskih sistemov: zanimanje za
odnos med Človekom, Bogom in Vesoljem; uporaba mitov za razlago real-
nosti; in možnost neposrednega dostopa do višjih svetov. [Faivre, op. cit., str.
xvi]

Delujoč v tej smeri mišljenja lahko dodamo še nekaj drugih skupnih značil-
nosti:
i) Odsotnost doktrinarne uniformiranosti. To dejstvo, o katerem smo govorili
že prej, ni zgolj negativna, ampak pomembna skupna značilnost vseh teozof-
skih učiteljev. Glede na to, da njihovo znanje ni rezultat branja in razmišljanja,
temveč nad-konceptualne modrosti, morajo tisti, ki so v stiku z njim, najti
svoje besede v poskusu, da bi opisali svoje izvorne duhovne zaznave. Ker pa
duhovnih realnosti ni mogoče ustrezno izraziti z besedami, ki so ustvarjene
za opis materialnega sveta, so njihova učenja različna, in včasih, tako se zdi,
v mnogih točkah nasprotujoča, ne da bi bilo nujno res tako. To je tudi razlog,
zakaj so mnogi med njimi, zato da bi prenesli svojo modrost, izbrali neopri-
jemljiv jezik simbolov in alegorij.

ii) Iz osebnih izkušenj so poznali omejitve jezika, da bi opisali duhovne  real-
nosti, zato niso niso privrženci dobesednega razumevanja in navadno zago-
varjajo ezoterično razumevanje svetih spisov in mitov.

iii) Teozofski avtorji so po navadi eklektični, nagnjeni k vključevanju različ-
nih elementov (celo iz drugih tradicij) v splošno, harmonično celoto. Teozo-
fija je v bistvu celostna, pogosto namenjena ponujanju “sinteze religije, filo-
zofije in znanosti”, kakor pravi podnaslov Tajnega nauka od H. P. Blavatsky.

iv) Tisti, ki so v stiku s theosophio, si prizadevajo za združitev z božanskim,
hkrati pa postanejo gledalci “misterijev stvarstva”. Te nove zaznave in podobe
niso ustvarjene z delovanjem intelekta, temveč z božanskimi razodetji. Teo-
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zofska učenja torej niso samo mistična, ampak tudi metafizična, vključno s
kozmologijo, teogonijo in antropogenezo. [To je pomembna razlika z mistiki
katoliškega tipa, ki jih navadno ne zanima delovanje vesolja, ampak si preprosto želijo preseči
vse podobe, da bi dosegli stanje združitve z Bogom.] Zaradi bogatega intelektualnega
vidika teozofskih naukov obstaja nevarnost, da pozabimo na pravi namen
njihove metafizike. Ni namenjena zadovoljevanju intelektualne radovednosti
študenta. V teozofskem pogledu so človeška bitja (mikrokozmos) izraz in
odsev vesolja (makrokozmosa), ki v sebi vključujejo vsak element, ki je
prisoten v vesolju. S poznavanjem vesolja spoznamo svojo pravo naravo in
potencialnost, kakor tudi naš odnos do celote. To znanje postane zato
pomemben element teozofske duhovne prakse.

v) Vse teozofije spodbujajo notranjo pot, po kateri je treba hoditi individualno.
“Bitka” med duhovnim in materialnim se odvija v notranjosti in proizvede
preobrazbo duše ter duhovno prebujenje. Človek ne najde Boga ali Božan-
skega v templju, ampak v svojem srcu. Čeprav je ta intimna izkušnja neodvis-
na od katerega koli zunanjega okvirja, so mnogi od tistih, ki so “modri v
božanskih stvareh”, ustanovili duhovna društva, redove ali skupnosti, da bi
spodbudili ljudi in jim pomagali pri tej individualni spremembi. Te organiza-
cije niso bile niti laične niti klerikalne. Sestavljali so jih ljudje, ki so ohranili
svoj zunanji položaj v družbi, vendar pa so bili notranje usmerjeni v duhovno
prakso. Delovali so v mejah med institucionalnimi religijami in laično popula-
cijo. [Arthur Versluis, “Theosophy,” part 1, ch. 4, TheoSophia, Lindisfarne Press, Hudson,
NY, 1994, str. 63-4]

vi) Smer te notranje poti se giblje od telesne zavesti do razsvetljene, duhovne
zavesti. Z drugimi besedami, treba je preseči psihološki ego in njegove želje.
V tem je pomembna razlika z gibanjem New Age. Čeprav to gibanje deli s
teozofijo številne doktrinarne elemente, je njegov pristop običajno nasproten,
osredotočen na osebni ego, in na univerzalne zakone, zgolj kot na sredstvo
za ustvarjanje osebnega zadovoljstva, kar je zmotno dojeto kot “duhovno sta-
nje”.

(The Theosophist, november 2011; prevedel A.R.)
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Desno je kopija strani izvirne izdaje Gems from the East, The Theosophical
Publishing Society, 1890, z vnešenim prevodom izvirnih misli v slovenščino.

…………
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DRAGULJI Z VZHODA

H. P. Blavatsky

Drevo sodi po njegovih sadovih, človeka po
njegovih dejanjih.

Teozofija ni pridobivanje moči, bodisi psi-
hičnih ali intelektualnih, čeprav so vse njene
služabnice.

Teozofija tudi ni iskanje sreče, kakor to be-
sedo razumejo ljudje; kajti, prvi korak je žrt-
vovanje, drugi pa odpoved.

Življenje je zgrajeno iz žrtvovanja posamez-
nega celoti. Vsaka celica v živem telesu se
mora žrtvovati za popolnost celote; če je
drugače, lekcijo izsilita bolezen in smrt.

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

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



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

*

*

*


