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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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Dvomim, če bom to zmogel, a vseeno mi dovolite, da za trenutek pogledam
nanjo tako, kot bi to morda naredil nek tujec. Z vso iskrenostjo priznam, da
tega ne morem storiti, kajti do nje čutim najglobljo ljubezen in jo spoštujem
bolj kot kdorkoli drug, razen njenih in mojih velikih Mojstrov. Morda nanjo
ne morem pogledati tako nepristransko, kot bi to storil nekdo od zunaj, a
vsaj poskušam to storiti. Videl sem že veliko neznancev, ki so se ji približali.
Poskušal vam bom opisati svoja opažanja o tem, kako se je to odražalo na
njihovih obrazih in v njihovih glavah. Prva stvar, ki jih je vse prevzela in tu-
di prva, ki je vedno prevzela tudi mene, je bila izjemna moč, ki jo je izža-
revala. V trenutku, ko je nekdo prišel v bližino gospe Blavatsky, je začutil,
da je tu nekdo, ki nekaj velja – nekdo, ki lahko nekaj naredi, odločno eden
od največjih na svetu. Mislim, da nihče od nas ni nikoli izgubil tega občutka.

Zagotovo je bilo veliko ljudi, ki se niso strinjali z različnimi stvarmi, ki jih
je izrekla, vendar pa smo bili še mnogi drugi, ki smo ji navdušeno sledili.
Bila je tako močna oseba, da med tisoči, ki so jo srečali, nisem nikoli videl
nikogar, ki bi bil brezbrižen do nje. Nekateri so jo absolutno sovražili, ven-
dar pa je bilo več tistih, ki jih je neizmerno navdušila. Številni so bili skoraj-
da osupli zaradi nje, vendar pa so jo imeli in jo še imajo z nezmanjšano moč-
jo radi tisti, ki so jo najbolje poznali. Pred kratkim sem srečal nekatere od
tistih, ki so jo dobro poznali in zdi se, da je v vsakem od njih spomin nanjo
prav tako svež kot v mojem srcu – nikoli je nismo nehali ljubiti. Vtis, ki ga
je naredila, je bil neopisljiv. Prav dobro razumem, da so se je nekateri bali.
Pogledala je naravnost skozi človeka in očitno je videla vse, kar je bilo v
njem – obstajajo ljudje, ki jim to ni všeč. Včasih sem slišal njena zelo vzne-
mirljiva razkritja o tistih, s katerimi je govorila.

Pravim, da je bil ta močan občutek moči prva stvar, ki se je porodila v člove-
ku, potem pa je težko reči, kaj je sledilo. Človek je v njej začutil neustrašen
pogum, ki je bil zelo osvežujoč, in neposrednost, ki je ne bi mogli povsem
opredeliti kot nesramnost, vendar je govorila točno to, kar je mislila in točno
o tistem, kar je čutila. Spet so tu ljudje, ki jim to ni všeč in doživljajo šok ob
srečanju z golo resnico, ki jim jo je posredovala. Prvi vtis je bila izjemna sila,
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drugi pa morda pogum, neposrednost in odkritost. Predvidevam, da je večina
od nas slišala, kako so jo tisti, ki jo niso marali ali so se je bali, pogosto obto-
ževali prevare. Sovražniki so jo krivili za prevaro, za ponarejanje vseh vrst
neverjetnih stvari. Vsi tisti, ki danes širijo takšne klevete, so ljudje, ki je še
nikoli niso videli in upam si trditi, da če bi bil kdo od tistih, ki jo zdaj ogo-
varjajo, eno uro v njeni navzočnosti, bi se zavedel nesmiselnosti svojih obre-
kovanj. Morda razumem nekatere druge reči, ki so bile izrečene proti njej –
na primer, da se je včasih nekoliko grobo znašala nad predsodki ljudi. Morda
je dobro, da ljudje občasno razkrijejo svoje predsodke: vendar pa smo vsi, ki
smo jo poznali, videli popolno norost v tem, da so jo obtoževali ponarejanja
in prevare. Govorilo se je celo, da je bila ruska vohunka (takrat je obstajal
velik strah glede obstoja ruskih načrtov glede Indije). Če je bila na tej Zemlji
kdaj koli bolj neprimerna oseba za delo vohuna, je to bila gospa Blavatsky.
Še ko je bila prevara potrebna, je ni mogla zadržati niti deset minut: razkrila
bi jo s svojo skoraj divjo odkritostjo. Zamisel o kakršni koli prevari v zvezi
z gospo Blavatsky, je bila nepredstavljiva vsem, ki so jo poznali, ki so živeli
v isti hiši z njo in so vedeli, kako odkrito pove vse, kar misli in čuti. Njena
absolutna iskrenost je bila ena od najvidnejših lastnosti njenega čudovito za-
pletenega značaja.

Naslednja stvar, ki je po mojem mnenju morala navdušiti tujca, je bila bri-
ljantnost njenega intelekta. Nedvomno je bila najboljša sogovornica od vseh,
ki sem jih kdaj koli srečal in teh je bilo res veliko. Imela je izreden dar za du-
hovit odgovor, morda celo prevelikega. Tudi ona je bila polna znanja o vseh
mogočih temah. Mislim na teme, ki so bolj ali manj povezane z našim nači-
nom mišljenja, vendar pa je potem težko dojeti, kako zelo obsežen je razpon
mišljenja, ki ga vključujemo pod pojem teozofija. Vključuje poznavanje
mnogih tem s precej velikega števila popolnoma različnih področij. Gospa
Blavatsky je imela to znanje. Povsem običajno je bilo, da je imela gospa Bla-
vatsky vedno kaj povedati o tem, kar se je pojavilo med pogovorom.

Karkoli že naj bi bila, nikoli ni bila vsakdanja. Vedno je imela na zalogi kaj
novega, udarnega, zanimivega, nenavadnega, kar bi nam povedala. Veliko
je potovala, predvsem po manj znanih delih sveta in spominjala se je vsega,
očitno tudi najmanjšega dogodka, ki se ji je kdaj koli zgodil. Bila je polna
najrazličnejših sijajnih anekdot in bila je čudovita pripovedovalka zgodb. V
tem pogledu, kot tudi v mnogih drugih, je bila izjemna oseba.
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Kmalu, po malo bolj intimnem pogovoru z njo, je človek lahko naletel na
ključni osrednji del njenega življenja – na njeno močno predanost svojemu
Mojstru. O njem je govorila s čudovitim spoštovanjem – to spoštovanje je
toliko lepše tudi zato, ker gospe Blavatsky ni mogoče opisati kot nekoga s
prav spoštljivo naravo. Nasprotno, v vsaki stvari je vedno videla šaljivo plat.
Poleg tega velikega osrednjega dejstva se je včasih pošalila tudi o stvareh,
ki bi jih nekateri od nas imeli za svete, vendar pa je to počela zato, ker je za-
radi svoje popolne neposrednosti naravnost prezirala vse, kar je bilo lažno
ali izraženo pod pretvezo. Obstaja veliko tega, kar se šteje kot spoštovanje,
a je v resnici le praznina duha, pa čeprav je zelo podobno spoštljivosti.

To, kar je imenovala meščanska spoštljivost, je bilo po svoji naravi rdeča
cunja za gospo Blavatsky, kajti pogosto je toliko hinavščine v vzdrževanju
zunanjega videza, medtem ko znotraj obstajajo misli in občutki, ki sploh ni-
so spoštljivi. V takih primerih je strgala tančico in razkrila stvari pod površ-
jem, kar nesrečni žrtvi ni ugajalo. Zaradi te njene lastnosti človek ne bi mo-
gel reči, da je spoštljiva oseba. Vendar pa je v trenutku, ko je spregovorila
o svojem Mojstru, njen glas prešel v ton ljubeznivega strahospoštovanja in
videlo se je, da je to, kar je čutila do njega, predstavljalo njeno življenje. V
nasprotju s tem, da običajno ni bila spoštljiva, je bilo lepo videti njeno po-
polno zaupanje vanj, ljubezen in spoštovanje do njega.

Mislim, da so bila to najvidnejša dejstva, ki bi jih neznanec lahko videl pri
njej. Naši mlajši člani, ko odrastejo in preberejo njene knjige ter nekoliko
spoznajo, kaj vse ji dolgujemo, jo lahko citirajo in povedo, kako čudovita
oseba je bila. Zelo verjetno bodo nato morda srečali ljudi, ki jim bodo po-
vedali, da je bila razkrita in da je bilo ugotovljeno, da je ravnala goljufivo.
Naj take obrekovalce vprašajo:

“Ali ste jo poznali?”

“Oh, ne« bodo odgovorili, »seveda je nismo poznali.”

Tisti, ki ste to prebrali, lahko odvrnete:

“Prebral sem poročilo od nekoga, ki jo je poznal, ki jo je izjemno dobro po-
znal in dejal je, da so bile vse take zgodbe popolnoma, od začetka do konca,
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neresnične – da je povsem nemogoče, da bi lahko izvedla katero koli od teh
goljufivih dejanj, kajti nikakor ne bi mogla prevarati ljudi na način, kot je
bilo navedeno.”

Lahko bi vam navedel veliko primerov, ko so jo obtožili prevare – natančno
vam lahko povem, kaj se je v resnici zgodilo in vam zagotovim, da ni šlo za
nobeno goljufijo. Toliko vem. Morda ste slišali o določenem poročilu odpo-
slanca Društva za psihične raziskave, ki je odšel v Indijo, da bi raziskal njen
primer. Če vam ga citirajo, jim lahko poveste, da sem bil jaz, ki še vedno ži-
vim, takrat v Adyarju, ko je prišel tisti mladenič (žal mi je, da moram reči,
da je bil zelo domišljav mladenič) tja, da bi pripravil poročilo. Glede tega
poročila vam lahko povem nekatere stvari, ki kažejo, kako nezanesljivo je
bilo, čeprav sem prepričan, da je bil sestavljavec v svoji nameri iskren. Iz-
vedel sem, da je mnogo let kasneje naši sedanji predsednici dr. Besantovi
priznal, da bi bilo njegovo poročilo zelo drugačno, če bi leta 1884 vedel to-
liko o psihičnih zadevah, kot o njih ve sedaj.

Glede pisem, ki so prišla od Mojstrov, se je odločil proti H. P. B. z navedbo,
da jih je napisala sama. Takšna pisma sem tudi sam prejel takrat, ko je bila
oddaljena tisoče kilometrov. Videl sem, da so prihajala v njeni navzočnosti
in videl sem jih prihajati takrat, ko je bila daleč stran. Z neizpodbitnimi do-
kazi vem, da ni napisala teh pisem. To vam povem, ker se mi zdi dragoceno,
da lahko rečete, da ste videli ali poznali nekoga, ki je pripravljen osebno
pričati, da glede teh stvari ni bilo nobene prevare. Pričanje enega očividca
odtehta več kot predsodki mnogih ljudi, ki te stvari, če niso navzoči, slišijo
šele iz tretje ali trinajste roke.

Ne pozabite, da – človeško gledano – brez gospe Blavatsky ne bi bilo Teo-
zofskega društva, ne bi bilo predstavitve vsega tega veličastnega učenja
ljudem z Zahoda. Morda o tem govorim malo več, kot bi moral, kajti Veliki,
ki stojijo zadaj, so si istočasno prizadevali skozi dva kanala, pri čemer je bila
gospa Blavatsky eden o njiju, dr. Anna Kingsford pa drugi. Obe sem poznal.
Lahko rečem zgolj to, da četudi je bila predstavitev dr. Kingsfordove sicer
čudovita in zanimiva, pa ni naredila velikega vtisa in se sveta ni dotaknila v
opazni meri, medtem ko obstoj Teozofskega društva kaže, kaj je naredila
predstavitev od gospe Blavatsky.
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Teozofsko društvo pa prikazuje zgolj majhen del njenega dela, kajti za vsa-
kim članom tega društva je morda deset, dvanajst ali dvajset nečlanov, ki so
prebrali knjige in pridobili veliko teozofskega znanja. Tako se je njeno uče-
nje razširilo v sorazmerju z velikostjo njenega društva. To je tisto, kar je
gospa Blavatsky naredila za nas in za svet, zato ji dolgujemo svojo ljubezen
in hvaležnost. Vedno nam je govorila: “To so dejstva, vendar jim ne verje-
mite zato, ker jaz tako pravim. Uporabite svojo razsodnost in zdravo pamet,
oživite učenja in si jih dokažite sami. Ne nergajte, ne pritožujte se in ne kriti-
zirajte. Delajte!” Vsi, ki smo sprejeli njen izziv in upoštevali njen nasvet,
smo kmalu ugotovili, da so bile njene trditve utemeljene in njena učenja
resnična. Tako bom vam, njenim današnjim privržencem, dejal: “Pojdite in
storite podobno.”

Vsi skupaj pazite, da je ne bomo nikoli pozabili – da se vsako leto na Dan
belega lotosa, tako kot je želela, poklonimo spominu nanjo. Ni prosila, da
naj takrat kdo govori o njej, čeprav nas naša ljubezen in spoštovanje vedno
vodita k temu. Ni prosila, da je treba brati njene knjige, vendar pa je prosila,
da naj se takrat nekaj prebere iz Bhagavadgite in Luči Azije, kar se v vsaki
teozofski loži vedno počne vse do danes. Upam, da bo tako ostalo za vedno
in da ne bomo nikoli dovolili, da bi v naših umih zbledel spomin na našo
ustanoviteljico. Rad bi, da se zavedate in si za vedno zapomnite dejstvo, da
vse, kar imamo in vse, kar smo se naučili – v kakršni koli obliki, ki zdaj pri-
haja k nam –, resnično dolgujemo gospe Blavatsky.

(The Theosophist, september 2011; ponatis iz knjige Kako sem prišel v stik s teozofijo,
C. W. Leadbeater, IV. poglavje; prevod I. P.)
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Pravičnih štiri vrste me
častijo: ti, ki si želé
spoznanja, utehe in blaga,
in kdor spoznanje že ima.
Ta, kdor spoznanje že ima -
obvladan, vdan, - najboljši je
od njih, saj modrim drag sem jaz
in oni meni prav tako.

      Bhagavadgita (VII-16, 17)

* * *
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IZ SPISOV H. P. BLAVATSKY

Theosophia, poletje 1970

Ko bodo teozofija in njena načela enkrat znana, bo postalo jasno, da naša fi-
lozofija ni le ‛tesen sorodnik sodobne znanosti’, temveč njen podpornik, pa
čeprav jo precej presega v logiki; in da je njena ‛metafizika’ širša, lepša in
mogočnejša kot katera koli druga, ki se izliva iz nekega dogmatskega kulta.
Zgolj metafizika Narave, tako fizična, moralna kot duhovna, je v svoji časti-
tljivi goloti sposobna pojasniti navidezen čudež s pomočjo naravnih in psihič-
nih zakonov ter dopolniti zgolj fiziološke in patološke predstave Znanosti ter
enkrat za vselej pobiti antropomorfne Bogove in Hudiče dualističnih religij.
Nihče ne verjame bolj trdno v Enotnost večnih zakonov kot teozofi.

Evropa in Amerika ne bosta nikoli sprejeli neobudizma religije princa Si-
dharte Budhe iz preprostega razloga, ker se Zahodu ne bo nikoli vsilil. Kar
pa zadeva neobudizem ali ‛Ponovno oživitev Starodavne Modrosti’ predved-
skih Arijcev – če ga bodo zavrnili, se bo trenutno evolucijsko obdobje zahod-
nih ljudstev končalo v slepi ulici. Niti resnično krščanstvo Jezusa – velikega
Socialista in Adepta, božanskega človeka, ki je bil spremenjen v antropo-
morfnega boga – niti znanosti (ki so, glede na to, da so v obdobju prehoda,
kakor bi rekel Haeckel, prej protistae [1] kot pa določne znanosti), niti da-
našnje filozofije, za katere se zdi, da se igrajo slepe miši in pri tem druga dru-
gi razbijajo nosove, Zahodu ne bodo omogočile, da bi dosegel svoj polni raz-
cvet, če bo obrnil svoj hrbet Starodavni Modrosti minulih stoletij. Sreča ne
more obstajati tam, kjer ni Resnice. Sreča, postavljena na živem pesku člo-
veške domišljije in hipotez, je zgolj hiša iz kart, ki se zruši ob prvem pišu in
v realnosti ne more obstajati, dokler v civiliziranih družbah vlada vzvišeni
egoizem. Tako dolgo, dokler intelektualni napredek ne bo sprejel položaja,
ki bo podrejen etičnemu napredku, in egoizem ne bo odstopil mesta altruizmu,
o katerem sta pridigala Gautama in resnični zgodovinski Jezus (Jezus
poganskega svetišča in ne Krist Cerkev), tako dolgo bo za vse člane človeštva
namesto sreče obstajala utopija. Zdi se, da so teozofi edini, ki sedaj pridigajo
o tem vzvišenem altruizmu (pa čeprav dvema tretjinama Teozofskega društva
ne uspeva izpolniti te dolžnosti), pri čemer so nekateri od njih osamljeni, ko
med kljubovalno in porogljivo sodrgo žrtvujejo svoje telo in dušo, čast in
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posest ter so pripravljeni na to, da živijo nerazumljeni in zasmehovani, da bi
le lahko uspeli pri sejanju dobrega semena žetve, ki je sami ne bodo poželi.
Tisti, ki so zainteresirani za usodo nesrečnih ljudi, bi se morali upreti vsaj te-
mu, da jih ne bi sramotili.

Obstaja zgolj en način izboljšanja človeškega življenja in to z ljubeznijo do
sočloveka, zaradi nje same in ne zaradi osebne potešitve. Največji teozof –
tisti, ki ljubi božansko resnico v vseh njenih oblikah – je tisti, ki deluje za
revne in z revnimi. Obstaja človek, ki je znan celotni Evropi in Ameriki in
ki morda nikoli ni slišal za Teozofsko društvo. Mislim na grofa Le-
va N. Tolstoja, avtorja romana Vojna in mir. Ta veliki pisec je popoln model
za vse iskalce resnične teozofije. On je prvi v evropski aristokraciji, ki je na-
šel rešitev za naslednji problem: “Kaj lahko storim, da bi osrečil nekega rev-
nega človeka, ki ga srečam?” Takole pravi:

“Mislim, da ima vsak dolžnost, da dela za vse tiste, ki potrebujejo pomoč in
da določen del dneva dela z rokami. Bolj učinkovito je, če delate z revnim
človekom in za revnega človeka kot pa, da mu namenite del svojega inte-
lektualnega dela. V prvem primeru ne pomagate zgolj tistemu, ki potrebuje
pomoč, temveč lenuhom in beračem s svojim primerom kažete, da vsakdanje
delo ni pod vašim dostojanstvom, s čimer v njih vtisnete občutek spoštovanja,
lastne vrednosti in zadovoljstva z lastno usodo. Če pa vztrajate zgolj pri delu
s svojega vzvišenega intelektualnega področja in revnim dajete proizvod svo-
jega dela, boste uspeli zgolj opogumljati njihovo lenobo in občutek manj-
vrednosti. To je enako ponujanju miloščine beraču, kajti s tem vzpostavljate
razliko v družbenem položaju med vami in tistim, ki sprejema vašo miloščino.
Odvzamete mu njegovo samospoštovanje in zaupanje v vas ter mu vsiljujete
stremljenje, da bi se otresel težkih pogojev svojega obstoja, preživetega v
vsakodnevnem fizičnem delu in se pridružil vašemu načinu življenja, ki se
mu zdi lažji kot njegov, da bi nosil vaše oblačilo, ki se mu zdi lepše kot nje-
govo in da bi dosegel vaš družbeni položaj, ki ga šteje za nadrejenega svo-
jemu. Na ta način, kljub znanstvenemu in intelektualnemu napredku, ne mo-
remo nikoli pričakovati, da bomo pomagali revnemu človeku ali človeštvu
predali idejo o resničnem bratstvu.”

V Indiji teozofski ‛misijonarji’ delujejo za izbris ideje o kastah z namenom,
da bi v bratstvu združili vse kaste. Videli smo že – stvar, ki je bila pred nji-



hovim prihodom v deželo svetih krav in volovskih bogov neverjetna in ne-
mogoča –, kako brahman in para, hindujec in budist, parsi in musliman sedijo
za skupno mizo. Ko bomo v republikanski Franciji videli aristokrate in fi-
nančnike v družbi z njihovim pralcem oblačil ali pa damo iz visoke družbe,
kako vsa ponosna na svoje demokratične občutke pomaga revni kmečki ženi
saditi zelje, enako kot to počne hči grofa Tolstoja in resničen evropski teozof
v Madrasu ter drugod – takrat bomo lahko rekli, da v Evropi obstaja upanje
za revne.

Astrologija je mati astronomije in alkimija je mati kemije, ravno tako kot je
gnetljiva duša mati prvotnega fizičnega človeka. Enako velja, da sta astro-
logija in alkimija duša dveh sodobnih znanosti. Tako dolgo, dokler ne bo
prepoznana ta resnica, bosta astronomija in kemija tekli v zaprtem krogu in
ne bosta ustvarili ničesar, kar je onstran materialnosti.

Če rečemo, kako okultne znanosti trdijo, da samovoljno vladajo naravi, je
enako, kot da bi rekli, da sonce narekuje danici, kako naj sije. Okultne zna-
nosti so same po sebi narava. Globoko poznavanje njihovih skrivnosti po-
svečencem ne daje moči, da bi jim vladali. Znanje o okultnih znanostih v
resnici uči Adepte, kako je mogoče, vedno zaradi naravnih vzrokov, priskrbeti
določene pogoje za ustvarjanje pojavov in povezovanje sil, analognim tistim,
ki jih uporabljajo znanstveniki. Razliko med sodobno in okultno znanostjo
dejansko predstavlja naslednje: prva na fizični ravni postavlja eno naravno
silo proti drugi naravni sili; druga postavlja neko duhovno ali psihično silo
proti fizični sili ali z drugimi besedami, dušo te iste sile proti fizični sili. Tisti,
ki ne verjamejo v človeško dušo niti v nesmrtnega duha, še toliko bolj ne mo-
rejo prepoznati vitalno in potentno dušo v vsakem atomu materije. Ta duša,
bodisi človeška, živalska, rastlinska ali mineralna, je zgolj žarek, ki ga je
Univerzalna Duša med dejavnim kozmičnim ciklom ali obdobjem posodila
vsakemu manifestiranemu predmetu. Tisti, ki zavračajo ta nauk, so ali ma-
terialisti ali pa sektaški fanatiki, ki besedo ‛panteizem’ sovražijo bolj kot hu-
diča iz svojih pogubnih sanj.

... Tako dolgo bodo ljudje, namesto da bi se bratili in pomagali drug drugemu,
terjali pravico, da zavarujejo svoje nacionalne interese, medtem ko bogati
človek ne razume, da v prihodnosti z nudenjem pomoči revnemu tujcu po-
maga svojemu revnemu bratu in s tem ponuja dober primer drugim deželam.
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Tako dolgo, dokler ostaja občutenje mednarodnega altruizma prazna fraza v
zraku, tako dolgo bo napredek za revne opravljal zgolj krvniško funkcijo ...
Poskušajmo se razumeti. Govorim o napredku civilizacije na fizični ravni ...
Naj ta materialni napredek vstopi v etiko in ‛misijonarji’ Le Lotusa in Indije
vas bodo prepoznali kot svoje učitelje. Vendar pa vi ne počnete nič takega.
Revnim ste pomagali izsušiti njihov edini vir tolažbe – to je vera v njihov ne-
smrtni Ego in v povračilo jim niste dali nič drugega. Ali so tri četrtine človeš-
tva srečnejše zaradi napredka znanosti in njenega zavezništva z industrijo?
... ‛Sreča’, o kateri govorite, ne bo prišla, dokler moralni napredek nedejavno
drema, paraliziran zaradi divjega egoizma, tako bogatega kot revnega človeka.

Cilj teozofskih ‛misijonarjev’ je tudi družbena revolucija, ki je v celoti etična
revolucija. Do nje bo prišlo takrat, ko bodo razdedinjene množice razumele,
da sreča počiva v njihovih rokah, da bogastvo ne prinaša nič drugega kot skr-
bi in da je srečen tisti, ki dela za druge, kajti ti drugi delajo zanj. Svet bo videl
zoro sreče zgolj takrat, ko bodo bogati spoznali, da je njihova sreča odvisna
od njihovih bratov – neodvisno od njihove rase ali religije.

Naša ‛nova religija’, ki sploh ni religija, temveč filozofija, ni nikoli sprejela
‛končnosti’ Vesolja. Brahmani niti bonzi te končnosti niso nikoli sprejeli, niti
v svojem najbolj akutnem eksoteričnem deliriju. ‛Aleph’ mora zgolj odpreti
Vedanto, Manuja, Purane, Buddhistični katekizem in tako naprej, pa bo v
njih odkril navedbo glede Vesolja – da je periodična in objektivna manifes-
tacija same absolutne večnosti, vedno nespoznavnega principa, ki se imenuje
Parabrahman, Adi-Budha, ‛Edina in Večna Modrost’.

Največji absurd je, če govorimo o krutem Bogu, kajti to pomeni naše prizna-
vanje, da bi se Bog, Velika, Absolutna Celota, lahko vmešaval v zemeljske
človeške zadeve. Neskončno se ne more družiti s končnim; nepogojeno igno-
rira pogojeno in omejeno. Absolutna ‛Inteligenca-Modrost’ ne more delovati
v omejenem prostoru majhne oble, temveč je vseprisotna in latentna v Ve-
solju, neskončnem, kot je ona sama. Njeno edino resnično dejavno manifes-
tacijo najdemo v človeštvu kot celoti, ki je sestavljeno iz zablodelih isker,
končnih v svojem objektivnem trajanju, večnih v svojem bistvu in izhajajočih
iz Srca, ki nima ne začetka ne konca. Edini Bog, ki bi mu morali služiti, je
zato Človeštvo in naš edini kult bi morala biti ljubezen do soljudi. Ko ljudem
povzročamo zlo, Bogu nanašamo rane in povzročamo, da trpi. S tem, ko za-
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nikamo obstoj naše bratske dolžnosti in tako pogana kot Evropejca ne
priznavamo za našega brata, zanikamo Boga. To je naša religija, to so naše
dogme.

Navsezadnje tega noče razumeti tista večina, ki je vedno tolkla po roki, iz-
tegnjeni v ponujanju pomoči. Vendar pa ne obupajmo. Ko bo prišel tisti tako
zelo težko pričakovani dan, ko bo univerzalno in intelektualno bratstvo spre-
jeto de facto, če že ne obelodanjeno de jure, potem se bodo končno na široko
odprla svetišča, ki so bila tako dolge veke zaprta za ortodoksne brahmane in
skeptične Evropejce, za Brate vsake dežele. ‛Prednik’ bo izrekel dobrodošlico
svojim izgubljenim otrokom in vsi njegovi intelektualni zakladi bodo postali
njihova dediščina.

[1] Protista – nedoločna skupina, v katero se uvrščajo številni mikroskopsko majhni orga-
nizmi, katerih narava ni popolnoma jasna. Nekateri so verjetno rastline, drugi živali; op. prev.

(Theosophia, poletje 1970; odlomki, prevedeni iz pomembnega članka H. P. B. v francoščini,
Fausses Conceptions, ki je bil napisan v odgovor na različna zmotna prepričanja tedanjega
časa in objavljen v Le Lotus, v Parizu, let. I., septembra 1887; prevod A. R.)
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Kṛšna

Ta, kdor narave božje je,
lastnosti tele vse ima:
neustrašen, čistega srca
k spoznanju ves usmerjen je,
obvladan je in dobrotljiv,
študira Vede, vztrajen je,
se pokori, žrtvuje rad,

resnico ljubi, odpoved, mir,
sočuten, blag in skromen je
in škodoželja, poželenj,
nasilja, jeze ne pozna,
svetal in čist in trden je,
hudoben ni, odpušča rad,
napihnjen ni ne omahljiv.

Bhagavadgita (XVIII-1, 2, 3)

* * *



H. P. BLAVATSKY O TEM, KAKO PREUČEVATI TAJNI NAUK

Robert Bowen

Pretekli teden je H. P. B. zanimalo predvsem gradivo Tajnega nauka. Najbolje
bo, če vse skrbno zberem in spravim na papir, dokler je še sveže v mojem
spominu. Kot je dejala tudi sama, lahko za nekoga postane pomembno čez
trideset, štirideset let.

Opozorilo za vse: Tajni nauk je zgolj manjši del ezoteričnega znanja, ki je
znano višjim članom okultnega bratstva. H. P. B. je dejala, da Tajni nauk vse-
buje toliko, kolikor lahko človeštvo sprejme v naslednjem stoletju.

To je vzbudilo neko vprašanje, na katero je odgovorila takole: “Beseda ‛svet’
pomeni živega človeka v njegovi osebni naravi.” Torej bo svet v dveh zvezkih
Tajnega nauka dobil zgolj toliko, kolikor lahko razume do svojih skrajnih
meja dojemljivosti in ne vsega. To pa ne pomeni, da učenec, ki ne živi v
‛svetu’, ne bi mogel v knjigi najti kaj več od ‛svetá’. Vsaka oblika, bodisi še
tako groba, skriva v sebi tudi sliko stvarnika. Prav tako npr. neko delo, ki je
še tako nejasno napisano, nosi v sebi skrito podobo znanja svojega pisca. Iz
te izjave sklepam, da mora Tajni nauk vsebovati znanje, ki ga je imela H. P.
B. in še mnogo več, kajti spoznal sem, da veliko vsebine izvira od ljudi, ka-
terih znanje neskončno presega njenega. H. P. B. tudi nedvoumno sporoča,
da lahko človek v njej odkrije tuje znanje, ki ga sama ne poseduje.

Pomislil sem, – kar se mi zdi vznemirljivo predvidevanje –, na možnost, da
bi v besedah H. P. B. odkril znanje, ki se ga sama ne zaveda. To zamisel je
ohranjala dalj časa.

X. je pozneje pripomnil: “H. P. B. je morala izgubiti svojo oporo”, s čimer
je po mojem mnenju mislil na to, da je H. P. B. izgubila zaupanje v svoje
lastno znanje. Vendar pa po mojem mnenju, skupaj z Y. in Z., zdaj bolj jasno
vidimo, kaj je hotela povedati s tem. Nedvoumno nas je hotela opozoriti, da
naj se ne navežemo nanjo ali koga drugega kot izključno veljavno avtoriteto,
temveč zgolj na svojo lastno sposobnost spoznavanja, ki se nenehno razvija.
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(Poznejša opomba k zgoraj zapisanemu: Imel sem prav. Ko sem ji to povedal,
je prikimala in se nasmehnila. Njen pritrdilni nasmeh je spodbudil domišljijo!)

                                                             (Podpisani Robert Bowen)

Končno smo H. P. B. pripravili do tega, da nas pouči o pravem načinu preu-
čevanja Tajnega nauka. Dovolite mi, da vam to opišem tako, kot je ostalo v
mojem spominu:

Dejala je: “Če bi Tajni nauk brali stran za stranjo kot običajno knjigo, bi bili
na koncu zmedeni. Najprej je treba, pa četudi traja leta, osvojiti enega od
pojmov iz ‛Treh temeljnih tez’, ki so posredovane v uvodu (k Tajnemu nauku)
– odslej za Tajni nauk uporabljam okrajšavo T. N. Temu mora slediti preu-
čevanje povzetka (Rekapitulacije) – oštevilčenih točk povzetka I. zvezka (Del
1). Nato preidimo na uvodne opombe (Preliminary Notes) II. zvezka in na
zaključek (Conclusions) II. zvezka.”

H. P. B. je velik pomen pripisovala učenju (v zaključku) o dobah prihajanja
ras in podras. To področje obdeluje bolj izčrpno kot običajno in poudarja, da
v resnici ne obstaja bodoče ‛prihajanje’ ras. Pravi, da “ni ne PRIHAJANJA
ne IZGINJANJA, temveč zgolj večno NASTAJANJE”.

Četrta rasa je še živa. Enako velja za tretjo raso, pa tudi za drugo in prvo, kar
pomeni, da je na naši materialni ravni njihovo razodevanje še vedno navzoče.
Mislim, da vem, kaj je mislila s tem, vendar za to ne zmorem najti pravih be-
sed.

V isti meri sta tako navzoči tudi šesta podrasa in sedma rasa, kot tudi ljudje
bodočih krogov razvoja. To je končno razumljivo. Učenci, Bratje in Adepti
ne morejo biti običajni ljudje pete podrase, kajti rasa je razvojni stadij.

Po njenem mnenju je človeštvo kot celota nedvomno še stotine let (v prostoru
in času) oddaljeno celo od šeste podrase. Glede tega je bila H. P. B. še posebej
zaskrbljena. Opozorila je na nekaj ‛nevarnosti in prevar’, ki izvirajo iz zamisli,
da se je nova rasa že prikazala na Zemlji. V skladu z njenimi predstavami je
trajanje podrase človeštva dolgo eno siderično leto (enako kroženju zemeljske
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osi – okrog 25.000 let; op. prev. – 25.920 let). Torej bo do nove rase trajalo
še dolgo.

Zaradi preučevanja T. N. smo v preteklih treh tednih imeli pomembne redne
sestanke. Pregledati moram svoje zabeležke in iz njih izpisati rezultate svojih
opažanj, preden jih izgubim.

Dlje kot običajno je govorila o ‛Temeljnem Principu’. Dejala je: “Če si kdo
domišlja, da bi bil sposoben s T. N. pridobiti zadovoljivo sliko o povezavah
vesolja, bo z njihovim preučevanjem povzročil zmešnjavo. Namen T. N. ni
podaja dokončne resnice o bivanju, temveč VODITI DO RESNICE.” To zad-
njo izjavo je večkrat ponovila.

“Nekoristno je stopiti do tistih, ki si domišljajo, da so napredni študentje in
jih povprašati po njihovi razlagi ‛T. N.’ To ne morejo storiti. Če poskusijo,
bodo v najboljšem primeru lahko ponudili prikrojene, ozke, zunanje razlage,
ki niti malo ne ustrezajo Resnici.”

Zunanje razlage so prav lepe in H. P. B. jih ne obsoja, dokler začetniku služijo
izključno kot smerokaz. Mnogo ljudi, ki so v Teozofskem društvu ali še bodo
v njem, je seveda potencialno nesposobnih prodreti skozi navadne zunanje
predstave. Vendar pa obstajajo in bodo obstajali tudi drugi, ki jih bo v na-
daljevanju seznanila s pravo potjo do T. N.

Dejala je: “K T. N. se podaj brez slehernega upanja ali kakršne koli druge
predstave, da bi iz njega lahko pridobil dokončno resnico o življenju. Z njim
boš lahko zgolj videl, kako daleč te bo popeljal do resnice. Spoznaj, da je
preučevanje T. N. sredstvo za vadbo razuma, saj ga lahko na ta način razvijaš
bolj kot s kakšnim drugim študijem. Upoštevaj naslednja pravila: ko razum
preučuje katero koli področje iz T. N., mu dovoli, da pri svojem tvorjenju
idej kot osnovo ohranja naslednje misli:

a) TEMELJNA ENOTNOST VSEH EKSISTENC

Ta enotnost je popolnoma drugačen pojem od običajnega razumevanja enot-
nosti, ko npr. pravimo, da je nek narod ali armada združena ali da je ta planet
z magnetnimi silnicami povezan z drugimi nebesnimi telesi.
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Ta enotnost pomeni, da obstaja zgolj ENA IZKLJUČNA EKSISTENCA in
ne zbirka med seboj povezanih stvari. Temeljno obstaja zgolj ‛ENA SAMA
BIT’, ki ima dva aspekta – pozitivnega in negativnega. Pozitiven aspekt je
duh ali zavest, negativen pa je substanca, ki je podrejena zavesti (subjekt).
Duh je absoluten v svojem prvotnem razodetju. Absolutno namreč pomeni,
da drugega ni. Pomeni vsenavzočnost, nedeljivost, sicer ne bi bilo absolutno.
Če bi od njega ločili del, ostanek ne bi mogel biti absoluten, kajti takoj bi se
postavilo vprašanje PRIMERJAVE med njim in ločenim delom. PRIMER-
JAVA pa je nezdružljiva z idejo absolutnosti. Zaradi tega je jasno, da je ta
temeljna ENA EKSISTENCA ali absolutna bit RESNIČNOST vsake obstoje-
če oblike. Dejal sem, da mi je to sicer jasno, vendar mislim, da mnogi v krogu
tega ne bodo razumeli.

H. P. B. je dejala: “Teozofija je za tiste, ki znajo misliti ali za tiste, ki se po-
trudijo, da mislijo in ne za duhovne lenobe.” V zadnjem času je postala kar
mila. Povprečne učence je imenovala ‛neumneži’.

Atom, človek, Bog – vsi skupaj so ABSOLUTNA BIT v njihovi STVARNI
INDIVIDUALNOSTI. H. P. B. meni, da je treba to predstavo ohranjati v
ozadju, saj bi lahko dala podlago vsakemu pojmovanju, ki nastane pri preu-
čevanju T. N.

b) Druga zamisel, ki jo je treba sprejeti: MRTVA MATERIJA NE OBSTAJA.

Vsak najmanjši atom je živ. Ne more biti drugače, kajti vsak atom je v sebi
absolutna bit. Zato ne obstaja nič takšnega, kot so ‛prostori’ ali ‛etri’ ali ‛aka-
še’ ali kakor koli bi jih že imenovali, v katerih se angeli in prvine med seboj
igrajo kot postrvi v vodi. To je splošna ideja. RESNIČNA IDEJA PA JE, DA
VSAK ATOM, NE GLEDE NA STOPNJO, V SEBI PREDSTAVLJA ŽIV-
LJENJE.

c) Tretja zamisel, ki si jo je treba zapomniti: ČLOVEK JE MIKROKOZMOS,
kar pomeni, da v njem obstajajo vse hierarhije neba. Vendar pa v resnici ne
obstajajta niti MAKROKOZMOS niti MIKROKOZMOS, temveč ENA EK-
SISTENCA. Veliko in majhno obstaja samo s stališča omejene zavesti.
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d) Četrta in zadnja temeljna ideja, ki jo je treba utrditi, je izražena v velikem
hermetičnem aksiomu. V sebi vključuje in združuje vse ostale:

Kakor NOTRANJE, tako tudi ZUNANJE, kakor VELIKO, tako tudi MAJH-
NO, kakor SPODAJ, tako ZGORAJ – OBSTAJA ZGOLJ ENO ŽIVLJENJE
IN EN ZAKON, ki ju je povzročil SAM – EDINI.

V božji ekonomiji ni nič znotraj, nič zunaj, nič ni veliko, nič ni majhno, nič
ni visoko, nič nizko.

“Velja pravilo, da mora učenec vsako področje iz T. N., ki si ga izbere za
preučevanje, povezovati s temi temeljnimi načeli.” Pripomnil sem, da je to
neke vrste mentalna vaja, ki mora biti precej utrudljiva. H. P. B. se je nas-
mehnila in prikimala. Na začetku se ne smeš preveč naprezati, ker sicer
tvegaš, da boš končal v psihiatrični ustanovi. Možgani so instrument zbujene
zavesti in vsaka zavestno oblikovana mentalna slika pomeni spremembe in
destrukcijo atomov možganov. Običajne intelektualne akcije se v možganih
dogajajo po dobro utečenih poteh in ne zahtevajo nenadnih novih navodil ali
razdelitev. V nasprotju s tem pa je ta novi način duševnega napora – kopanje
po ‛novih poteh v možganih’ – nekaj povsem novega. Možganom se lahko
povzroči resna škoda, če se njihovemu majhnemu življenju nerazumno vsi-
ljuje drugačna razvrstitev.

H. P. B. je dejala, da Indijci ta način mišljenja imenujejo Jnana Yoga. Če
človek napreduje v Jnana Yogi, bo ugotovil, da se pojavljajo predstave, ki
jih ne more izraziti niti oblikovati v miselno obliko, kljub temu da jih zavestno
doživlja. Takrat bo moral paziti in odklanjati varljive ideje, da novo odkritje
in čudovita izkušnja predstavljata Resnico, ki pa to ni. Če bo z delom vztrajal
še naprej, se bo zgodilo, da bo občudovana slika obledela, postala nezadovo-
ljiva in bo končno izginila ali bo odstranjena. Takrat nastopi druga vrsta
nevarnosti, kajti človek se nenadoma znajde v praznini brez kakršne koli
predstave, zato poskuša ponovno oživeti odpravljeno sliko, na katero bi se
lahko navezal. Pravi raziskovalec si bo še naprej utiral pot in pojavile se bodo
brezoblične svetlobe, ki bodo v določenem času ustvarile še bolj izpopolnjeno
in lepšo sliko. Vendar pa bo učenec vedel, da nobena slika nikoli ne bo pred-
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stavljala resnice. Tudi nazadnje omenjena prekrasna slika bo postala medla
in bo obledela tako kot ostale. Tako ta proces napreduje, dokler ni prekoračen
razum in njegove slike ter učenec vstopi v brezoblični svet, ki se zrcali v vseh
oblikah in biva v njih.

Jnana Yoga je prava pot za preučevanje T. N. in predstavlja pravo pot za za-
hodne raziskovalce. T. N. je bil napisan z namenom, da bi zahodne razisko-
valce oborožil s smerokazom.

Poznejša notica: Povzetek tega pojasnila sem prebral H. P. B. ter jo vprašal,
če sem pravilno zapisal. Dejala mi je, da sem praznoglavec, če si domišljam,
da je bilo kdaj koli kaj pravilno izraženo z besedami. Vendar pa se je nasmeh-
nila in prikimala ter dejala, da sem to opravil bolje kot kdor koli v katerem
koli času in celo bolje, kot bi ona sama to storila.

Vprašal sem se, zakaj sem vse to ohranil. To naj bi bilo dano svetu, vendar
pa sem jaz prestar, da bi to naredil. Ob H. P. B. se počutim kot majhen otrok,
čeprav sem, kar zadeva leta, dvajset let starejši od nje.

V dveh letih se je zelo spremenila. Vredna je občudovanja, kako se kljub sil-
nim bolečinam drži pokonci. Čeprav človek ne bi ničesar vedel niti veroval,
bi ga H. P. B. prepričala, da je ona bitje, ki obstaja izven telesa in možganov.
Celo tedaj, ko je bila telesno zelo nemočna, sem občutil, da nauke sprejemamo
iz drugih, višjih svetov. Zdi se mi, da to, kar nam pravi, bolj čutimo in notranje
dojemamo, kot pa lahko sprejemamo s svojim sluhom. Tudi g. X je včeraj
zvečer povedal nekaj podobnega.

19. april 1891                                            Robert Bowen
(poveljnik Kraljeve mornarice)

Ta, čigar jaz obvladan je,
razum pa vezan ni na nič,
in poželenje je pregnal,
z odpovedjo dosegel bo
prostóst popolno vseh dejanj.

Bhagavadgita (XVIII.- 49)

* * *



Medtem ko je večina teozofov seznanjena z dejstvom, da je bil Tajni nauk,
velikanski opus od H. P. Blavatsky, objavljen leta 1888 in se zaveda obsežnih
teorij kozmogeneze in antropogeneze v njem, pa dogodki, ki so spremljali
ustvarjanje knjige, niso tako dobro znani. Na srečo so ohranjena pripovedo-
vanja številnih očividcev, ki omogočajo rekonstrukcijo tega obdobja. Najbolj
zanimivi in podrobni so Spomini na H. P. Blavatsky in Tajni nauk od grofice
Wachtmeister, ki so bili objavljeni po smrti H. P. B. leta 1893 in ponovno
natisnjeni v založbi Quest Books.

Svetlolasa, modrooka grofica je bila ženska iz visoke družbe, v sorodstvu z
Bourbel de Montjucon, staro francosko družino. Njen oče je bil Marquis de
Bourbel, rojena pa je bila 28. 3. 1838 v italijanskih Firencah. Leta 1863 se je
omožila s svojim bratrancem, grofom Karlom Wachtmeistrom, ki je takrat
služboval v Londonu kot švedski in norveški minister na Court of St. James.
Kasneje, ko je grof opravljal delo ministra na danskem dvoru, sta živela v
Kopenhagnu in nato v Stockholmu, kjer je bil imenovan za zunanjega mi-
nistra. Po moževi smrti se je pričela zanimati za spiritualizem, ki pa se je
kmalu razvil v okultizem, tako kot pri mnogih plemiških članih zgodnjega
Teozofskega društva, kot sta bila crawfordski in balcarreški grof, pa baron
Spedalieri in Pomarska vojvodinja. Branje knjige Odstrta Izida jo je spod-
budilo, da se je leta 1880 pridružila britanskemu Teozofskemu društvu. (1)

V začetku aprila leta 1884 je grofica Wachtmeister v londonskem domu A.
P. Sinnettta, priljubljenega teozofskega avtorja, prvič srečala H. P. B., ki je
zaradi volitev v londonski loži Teozofskega društva na kratko prišla iz Pariza.
Kasneje spomladi istega leta, pred vrnitvijo na Švedsko, je grofica videla gos-
po Blavatsky na gradu grofa in grofice D’Adhemar Enghien v Franciji, ko ji
je H. P. B. dejala, da “še preden bosta minili dve leti, bom svoje življenje po-
vsem posvetila teozofiji” (2), kar se ji je v tistem času, kot sama pravi, zdelo
povsem nemogoče.

Ko je bila v začetku decembra 1885 grofica Wachtmeister ponovno v stiku
s H. P. B., je bila situacija povsem drugačna od tistih sijajnih sprejemov v

21

USTVARJANJE TAJNEGA NAUKA

Michael Gomes



Londonu in Parizu, ki so 21. julija 1884 dosegli višek z gala slovesnostjo za
polkovnika Olcotta in gospo Blavatsky v londonskem Prince Hallu, ki se jo
je udeležilo 500 ljudi v večernih oblekah. “To ni življenje” je takrat H. P. B.
pisala sestri Veri, “temveč nekakšno noro garanje od jutra do noči. Gosti, ve-
čerje, nočni obiskovalci in srečanja sleherni dan.” (3) A zdaj je bila teozofska
voditeljica v nemilosti, “zapuščena od vseh”. Pisma iz septembra in oktobra
1884, pripisana njej, so po mnenju Madraškega krščanskega študentskega
časopisa resno kompromitirala njen fenomen, tako kot njen neuspeh s tožbo
zaradi klevetanja in njen nenaden odhod iz Indije v Evropo marca 1885. No-
voustanovljeno londonsko Društvo za psihične raziskave je poslalo svojega
predstavnika, da bi raziskal zadevo in njegovo poročilo o rezultatu te razis-
kave je bilo v glavnem neugodno. (4)

Grofica je želela zimo v letih 1885/86 preživeti v Italiji in na poti domov se
je ustavila v Elberfeldu v Nemčiji, na domu Marie Gebhard, prav tako članice
Teozofskega društva in preučevalke okultnega. Gospa Gebhard, ki je bila ena
od peščice zasebnih učencev Eliphasa Levija, francoskega kabalista, ji je pri-
poročila obisk pri gospe Blavatsky, ki je bila nastanjena v bližini Wurzburga.
Grofičino prošnjo za sprejem je gospa Blavatsky vljudno zavrnila s sklice-
vanjem na pomanjkanje prostora in časa, da bi se ukvarjala z gostjo, ker je
bila zaposlena s pisanjem Tajnega nauka. A ko se je grofica pripravljala na
odhod v Rim in je bil taksi dejansko že pred vrati, je prispel telegram z vsebi-
no: “Takoj pridite v Wurzburg, nemudoma vas potrebujem – Blavatsky.” (5)

Grofica je dejala, da se zaradi govoric o prevari in goljufiji, ki so krožile o
Blavatsky, ni mogla odreči, da ji ne bi bila v pomoč kot njena zaščitnica, ko
se je na večer svojega prihoda vzpenjala po stopnicah hiše na naslovu Ludwig-
strasse 6 v Wurzburgu. Našla je nesrečno 54 let staro žensko, ki so jo žalitve
in sumničenja globoko prizadela. V zadregi ji je H. P. B. povedala, da je pr-
votno ni povabila zato, ker majhnost stanovanja, obstoječega iz spalnice, je-
dilnice, dnevne sobe in prostorov za služkinjo, morda ne bi zadovoljila nekoga
iz njenega stanu.

Grofica Wachtmeister je morala biti izredno nezahtevna oseba glede na to,
da je z gospo Blavatsky ostala naslednjih pet mesecev. Z nakupom zaslona,
ki je razdelil spalnico, je imela vsaka od njiju zagotovljen svoj zasebni prostor.
Ob šestih zjutraj bi Luise, njuna švicarska služkinja, prinesla skodelico kave
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H. P. B., ki je nato vstala, se oblekla in že ob sedmih bila pri svoji pisalni mi-
zi. Zajtrk je bil ob osmih, ko je bilo na vrsti branje dnevne pošte in zatem bi
se gospa Blavatsky vrnila k svojemu pisanju. Njun glavni obrok je bil postre-
žen ob enih popoldne, a ko je grofica pozvonila z ročnim zvoncem, H. P. B.
včasih po cele ure ni odgovorila, kar je bilo odvisno od tega, kako uspešno
je bilo njeno pisanje. Ob sedmih zvečer ga je končno odložila in po čaju bi
obe preživeli “prijeten skupni večer”, ko se je H. P. B. zabavala z igro potrpež-
ljivosti, medtem ko je grofica brala njene članke in odlomke iz dnevnih časo-
pisov. Ob devetih je H. P. B. odšla v posteljo, kjer bi pozno v noč brala ruske
časopise.

V tistem času sta imeli zgolj nekaj obiskovalcev. Vsakdanjost njunih dni je
prekinil zgolj obisk zdravnika od H. P. B., ki je prihajal enkrat na teden in
običajno ostal eno uro, ter občasno pojavljanje njunega hišnega lastnika. Ve-
čina časa H. P. B. je bila porabljena za delo na njeni novi knjigi, ki je bila v
začetku leta 1884 naznanjena v glasilu Društva kot “nova verzija Odstrte Izi-
de z novo ureditvijo vsebine, z velikimi in pomembnimi dodatki ter obširnimi
zapiski in komentarji”. Vendar pa je delo počasi napredovalo. H. P. B. je po
evropski turneji, ki je bila leta 1884, poskusila združevati snov, vendar ji je
od prihoda grofice uspelo napisati zgolj nekaj poglavij.

Tako kot pričevanji polkovnika Olcotta o H. P. B.-jinem pisanju Odstrte Izide
in Annie Besant o ustvarjanju dela Glas tišine, se je tudi poročilo grofice
Wachtmeister ujemalo z opisom H. P. B., kako je, s prekinitvami zgolj zaradi
strmenja v prazno, zmožna sedeti dolge ure in nenehno pisati. H. P. B. ji je
pojasnila svojo tehniko, s katero lahko “naredim, kar lahko opišem samo kot
nekakšno vrsto vakuuma v zraku pred menoj, na katerega osredotočim svoj
pogled in voljo, kmalu nato pa pred menoj prehaja prizor za prizorom, tako
kot zaporedne slike diorame (op. izredno dovršeni posnetki iz pokrajine) ali
če potrebujem bodisi napotek ali informacijo iz kakšne knjige, pozorno osre-
dotočim svoj um, nakar se pojavi astralni dvojnik knjige in iz njega vzamem,
kar potrebujem. Bolj ko je moj um prost vseh motenj in omrtvičenosti, več
energije in osredotočenosti ima, jaz pa to lahko lažje počnem.” (6)

A kmalu se je miroljubna atmosfera, ki jo je grofica uspela ustvariti s prev-
zemom vodenja gospodinjstva in razbremenitvijo H. P. B., razbila na najbolj
dramatičen način. Na Silvestrovo leta 1885 se je pojavil prof. Sellin, član
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nemškega Teozofskega društva, z objavljenim končnim poročilom Richarda
Hodgsona, izdelanim za društveno Komisijo za psihične raziskave o teozof-
skem fenomenu, v katerem jo je komisija obsodila kot osebnost, ki si jo je
vredno trajno zapomniti kot “eno od najbolj popolnih, bistroumnih in zani-
mivih slepark v zgodovini”, (7) pri čemer je Hodgson dodal še svoj zaključek,
da je vse naredila pod krinko, ker je bila ruska vohunka!

“Nikoli ne bom pozabila tega dneva” je grofica poročala v svojih Spominih,
“niti podobe praznega in okamenelega obupa, ki mi ga je (H. P. B.) namenila,
ko sem vstopila v njeno dnevno sobo in jo našla z odprto knjigo v rokah”. V
napetosti trenutka se je H. P. B. obrnila k njej, vpijoč: “Zakaj ne greste?! Za-
kaj me ne zapustite?! Grofica ste, ne morete ostati tukaj z uničeno žensko, z
nekom tako zaničevanim pred celim svetom, z nekom, ki bo povsod prikazan
kot goljuf in slepar. Pojdite, preden boste onečaščeni z mojo sramoto.” (8)

Grofica ni odšla. Namesto tega je ostala, ne samo med to krizo, temveč tudi
po smrti H. P. B. leta 1891. Njena navzočnost je zelo lajšala trpljenje H. P.
B. in njena osebna neoporečnost je vsekakor vplivala na kasnejšo priprav-
ljenost londonske visoke družbe, da sprejme H. P. B. To je H. P. B. sama
priznala, kajti v pisanju članu Teozofskega društva v Indiji pravi: “Ni ver-
jetno, da bi vdova švedskega ambasadorja v Londonu, bivša kraljičina gostja
ob vsakem času, oseba, ki je v Londonu 20 let znana v najvišjih krogih kot
ženska neomadeževanega slovesa in oseba, ki v svojem življenju ni nikoli
izrekla laži, zavrgla svoj sloves, svoje prijatelje in položaj, da bi postala naj-
bolj predana branilka neke H. P. B., če to ni bilo nekaj resnega.” (9)

Kljub temu sta imeli težke čase, kot kaže vsebina grofičinih pisem, poslanih
A. P. Sinnettu v London. “Imeli sva strašen dan in stara gospa je hotela takoj
oditi v London” mu je pisala zvečer 1. januarja 1886. (10) Grofici je končno
uspelo pomiriti H. P. B., ki je vsem vpletenim želela pisati številne ogorčene
proteste in je morala vzeti zdravilo, ko je zaradi vznemirjenja dobila napad
razbijanja srca. V prihodnjih dneh, ko je postala vsebina poročila Komisije
za psihične raziskave znana, so prispela nesramna pisma in odpovedi, dokler,
pravi grofica, “se vsako jutro, ko se je slišalo poštarjevo zvonjenje, moje srce
ni navadilo potoniti ob misli na nove žalitve, ki bi jih pisma zagotovo vse-
bovala.” (11)
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“Zaradi tega tukaj imava grozne čase” je 4. januarja obvestila Sinnetta. “Mis-
lila sem, da bo gospa imela napad kapi, a na srečo jo je rešil silovit napad
driske, vendar pa sem tako izčrpana od vsega.” (12) Grofica je poročala, kako
se je H. P. B. počutila zapuščeno od vseh tistih, ki so ji izkazovali izredno
predanost. Kot je nekega dne patetično dejala: “Celoten tok Teozofskega
društva bi se spremenil, če bi obstajal en sam človek, ki bi imel pogum stopiti
v ospredje in me braniti, kot bi branil svojo lastno mater, pa čeprav bi ga zara-
di tega grozljivo napadli”. To je bil kritičen trenutek za Teozofsko društvo,
H. P. B. pa je ostala sama v svoji agoniji in obupu. (13)

V tem odločilnem preizkusnem obdobju je nastalo jedro Tajnega nauka, kot
ga poznamo. Knjiga preprosto ni bila predelava zgodnjega dela, temveč nekaj,
kar naj bi po mnenju H. P. B. služilo kot njen zagovor z odgovarjanjem na
obtožbe, ki so bile uperjene zoper njo. V skladu s tem je 6. januarja pisala
predsedniku Društva: “Tajni nauk je popolnoma nov. V njem ne bo niti 20
strani s citiranjem odlomkov iz Izide. Nova vsebina, okultne razlage – pojas-
njen bo ves hindujski Panteon, svetišče vseh bogov, temelječ na eksoteričnih
(zlahka preverljivih) prevodih in ezoteričnih dokazih, da je ta in vsaka druga
religija svoje dogme prevzela iz najstarejše indijske religije … V štirih delih
– za zastarelo, starodavno, srednjeveško in sodobno obdobje. Vsak del ima
12 poglavij z dodatki in s slovarjem izrazov na koncu. Grofica je tukaj in vi-
di, da skoraj nimam nobenih knjig. Mojster in Kashmiri izmenično narekujeta,
ona pa vse prepiše. Povem ti – to bo moj zagovor.” (14)

V tem se morda nahaja velika lekcija o pisanju Tajnega nauka. Tukaj je bila
oseba, okrog katere se je rušil svet, ki je delala desetletje, da bi videla, kako
je Društvo, ki ga je pomagala osnovati, skoraj uničeno, ki je bila družbeno
izobčena, ki so se jo prijatelji in znanci izogibali, jo zapustili. Kako se je
odzvala? A se je vdala, premagana, kot bi se morda mnogo drugih? Ne.
Svojim kritikom je odgovorila z ustvarjanjem knjige, ki vsebuje enega od
najbolj popolnih pregledov fizične in duhovne evolucije njenega stoletja;
knjige, ki je preživela sto let in ki jo berejo širom po svetu.

Ko se je na začetku februarja 1886 H. P. B. vrnila k pisanju Tajnega nauka,
je to storila z nepopustljivo odločnostjo, ki jo bo podpirala skozi naslednji
dve leti in bo premagala sámo smrt. Do konca meseca je, v formatu pisar-
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niškega papirja, končala 300 strani uvodne knjige, ki bo pokazala, “kaj je
bilo znano v zgodovini in literaturi, v klasičnih naukih kot tudi v posvetnih
in cerkvenih zgodovinah – med 500 leti pred krščanskim obdobjem in 500
leti, ki so sledila temu obdobju” obstoja “Univerzalnega Tajnega Nauka” in
bo služil kot uvod k njenemu prevodu stanc Dzyana. (15)

Ker je bila najemnina za stanovanje v Wurzburgu plačana zgolj do 15. aprila,
se je H. P. B. odločila preživeti poletne mesece v Ostendeju na belgijski mor-
ski obali. Z njo sta bili sestra Vera in njena nečakinja, kar je grofici omogo-
čilo, da se je zaradi urejanja svojih zadev vrnila na Švedsko. Do Ostendeja
je s H. P. B. potovala gospa Emily Kislingbury, angleška članica, ki se v druš-
tvo vključila leta 1876. Ko pa sta prispeli do Cologne, da bi zamenjali vlaka
in en dan počivali, je Gustav Gebhard prepričal H. P. B. v krajši obisk njegove
družine v Elberfeldu. Tam ji je spodrsnilo in izpahnila si je nogo, kar je do
julija odložilo njen odhod v spremstvu njene sestre in nečakinje.

V Ostende je prišla na višku sezone, kjer je bilo vse precenjeno. S pomočjo
svoje sestre ji je uspelo najti apartma, najprej na naslovu Boulevard Van Is-
gham št. 10 in kasneje na naslovu Rue D’Guest št. 17, kjer je združena z gro-
fico preživela zimo. Vsakdanji red iz wurzburških dni se je ponovil, monoto-
nija je bila razbita zgolj z nekaj več obiskovalci, angleškim jasnovidcem,
Anno Kingsford in Edwardom Maitlandom, njenim stricem; s Sinnettovim
zbiranjem snovi za njegov predlog biografije H. P. B; z Arthurjem Gebhar-
dom in Mohinijem Chatterrjijem, ki je “ves dan preučeval Bhagavadgito”
(16) s častitim A. Aytonom; in K. F. Gaboriaujem iz Francije.

Kopija rokopisa dokončane uvodne knjige Tajnega nauka je bila izročena
Marie Gebhard, da bi jo iz Elberfelda poslala polkovniku Olcottu, vendar pa
jo je zadržala en mesec in do Olcotta v Indiji ni prispela vse do 10. decembra.
Ta knjiga naj bi bila uvodni del k “res pravi doktorski” knjigi arhaičnega
obdobja, s sedmimi stancami Dzyana in s komentarji o njih. “To je absolutno
nujno« je H. P. B. seznanila Olcotta, »kajti če bi bralci začeli brati arhaično
vsebino, ki je preveč metafizična, bi ponoreli pred peto stranjo.” (17)

Grofica je odpotovala v London, da bi tam uredila poslovno zadevo in H. P.
B. je sama preživela prehod v novo leto 1887. “Druga obletnica v izgnanstvu



in, o Bogovi, zaradi katere krivde ali napake” je pisala nekemu ameriškemu
članu. “Oh, življenje je težko prenašati.” (18) To je bilo takrat, ko je sprejela
naslednjo pomembno odločitev o svoji prihodnosti: “Ali moram oditi v Indijo
umreti to jesen ali moram med tem in naslednjim novembrom oblikovati jedro
resničnih teozofov, svojo lastno šolo … Lahko ostanem tu ali grem v Anglijo
ali karkoli že hočem” je razkrila grofici Wachtmeister. (19)

Morda je bilo naključno, vendar je po grofičini vrnitvi H. P. B. pričela dobi-
vati pisma od majhne skupine članov londonske lože, ki so se redno srečevali
in ki so ji pisali, da naj jim svetuje, kako naj na najboljši način nadaljujejo
delo. Dr. Archibalda Keightleya, ki se je leta 1884 skupaj s svojim stricem
Bertramom pridružil Društvu, je skupina pooblastila, da povabi H. P. B. v
Anglijo, kjer bi lahko preživela poletje. Ker je grofica Wachtmeister zaradi
razpolaganja s premoženjem morala oditi na Švedsko, ni mogla stalno živeti
s H. P. B., ki se je zato odločila preseliti.

Datum odhoda, 27. marec, je bil določen, toda po večerji 17. marca se je H.
P. B. v svojem naslonjaču netipično onesvestila. Zatem je dobila še prehlad
in petega dne njene bolezni je zdravnik diagnosticiral urološko zastrupitev
zaradi nedelovanja ledvic. Grofica pravi, da se je prestrašila, ko je H. P. B.
začela drseti v otopelo stanje, ko je bila po več ur zapored nezavestna in je
nič ni moglo obuditi ali zainteresirati.« (20)

Iz Elberfelda je prišla gospa Gebhard, da bi pri H. P. B. lahko vedno kdo iz-
menično dežural. Ker lokalnemu zdravniku ni uspelo, da bi izboljšal zdrav-
stveno stanje H. P. B., je grofica Wachtmeister poslala telegram dr. Ashtonu
Ellisu, članu londonske skupine teozofov, naj pošlje k njej specialista. Dr.
Ellis je odgovoril, da bo nemudoma prišel in ji je po prihodu predpisal pro-
gram masaž za stimuliranje paraliziranih organov, ki ga je izvajal naslednje
tri dni.

Ko ni prišlo do izboljšanja stanja H. P. B., je gospa Gebhard predlagala, da
se sestavi njena oporoka, kajti če bi umrla v tuji deželi brez oporoke, ne bi
bilo ne konca ne kraja vsem možnim komplikacijam. Tako naj bi naslednji
dan prišli odvetnik, zdravnik in ameriški konzul. Med nočnim bedenjem je
grofica dejala: “Na svojo grozo sem pričela zaznavati poseben, nejasen vonj
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smrti, ki včasih sledi razpadanju. Nisem si drznila upati, da bo preživela noč.”
(21)

H. P. B. je bila zaskrbljena zaradi usode rokopisa Tajnega nauka in je grofici
naročila, da ga pošlje polkovniku Olcottu v Adyar zato, da ga bo lahko dal
natisniti. Dejala ji je, da se po vsem, kar je pretrpela v zadnjih letih, veseli
umreti. Zdrsnila je v nezavest in ponoči je iz ure v uro postajala šibkejša.
Grofica pravi, da je bila obremenitev zadnjih nekaj dni tolikšna, da jo je pre-
plavil “val čistega obupa” in tudi njo odnesel.

Ko je grofica Wachtmeister odprla oči, je jutranja svetloba že posvetila v so-
bo. Njena prva misel je bila, da je H. P. B. morda umrla, medtem ko je spala.
Namesto tega je našla živahno in budno H. P. B., ki ji je povedala, da je imela
ponoči na izbiro, da lahko umre ali pa konča Tajni nauk. “Ko sem pomislila
na tiste študente, ki jih bom smela učiti o nekaterih stvareh ali na splošno na
Teozofsko društvo, kateremu sem že dala svojo srčno kri, sem sprejela žrtev.”
(22)

To je bila vesela skupina, ki jo je našel odvetnik, ko je prispel pozneje tistega
dne, da bi sestavil oporoko. Belgijski zdravnik je nenehno ponavljal, “toda
morala bi biti mrtva … morala bi biti mrtva” in ameriški konzul, ki je prišel
kot priča, je odšel z besedami, “no, mislim, da je to dovolj utrujanja za umira-
jočo žensko” (23) in majhna družba se je prisrčno smejala zaradi preobrata
dogodkov tega dne.

Grofica je bila videti tako izčrpana, da ji je gospa Gebhard predlagala, naj ta-
koj odide na Švedsko, sama pa se je ponudila, da bo ostala tako dolgo, dokler
ne bosta prišla oba Keightleya, da bi H. P. B. odpeljala v London. Prečkanje
do Dovra je kljub slabemu vremenu potekalo brez zapletov, čeprav je bil vsak
od njiju zaskrbljen za H. P. B., ki tedne ni zapustila ogrevanega stanovanja.
Nastanila se je v “Maycotu”, majhni vili v Upper Norwoodu, skupaj z Mabel
Collins, članico londonske skupine, in še preden je bil dan pri koncu, je bila
spet pri delu s Tajnim naukom.

Medtem ko je bila grofica Wachtmeister čez poletje leta 1887 na Švedskem,
sta pripoved o ustvarjanju Tajnega nauka s svojim poročanjem nadaljevala



dva mlada diplomiranca z univerze Cambridge, Archibald Keightley (1859–
1930) in njegov stric Bertram Keightley (1860–1945). Ob koncu maja je
Bertram Keightley lahko pisal W. Q. Judgeu, generalnemu sekretarju novo
oblikovane ameriške sekcije in uredniku revije Path, ki je izhajala v New
Yorku, da “je H. P. B. dokaj dobro in da se je zelo resno lotila dela na Tajnem
nauku, ki je strašno dober in prepričan sem, da boš izredno zadovoljen z
njim.” (24)

Kmalu po prihodu v Maycot je H. P. B. pregledala svoj rokopis, ki je bil sedaj
visok že čez 90 cm, ob upoštevanju navodil obeh Keightleyev, da ga je treba
“brati, postavljati ločila, popravljati angleščino, spremeniti in v glavnem rav-
nati z njim, kot da bi bil naš lasten.” (25) Celo poletje so preživeli z “branjem,
s ponovnim branjem in s prepisovanjem.” Tajni nauk iz tistega časa je bil do
datuma objave prilagojen predlogu obeh Keightleyev, ki sta ji predlagala, “da
namesto ustvarjanja prve knjige, ki bi jo, kot je nameravala, sestavljala zgo-
dovina nekaterih velikih okultistov, sledi naravnemu redu razlage in začne z
evolucijo Vesolja, da z nje preide na evolucijo človeštva, nato se v tretji knjigi
loti zgodovinskega dela z obravnavo nekaterih velikih okultistov in končno,
če bo sploh še zmožna pisati, v četrti knjigi spregovori o praktičnem okul-
tizmu.” (26)

Material je bil nato ponovno urejen pod naslovoma Kozmogeneza in An-
tropogeneza s stancami Dzyana in z njenimi komentarji na začetku vsake
knjige ter se je nadaljeval s pojasnili simbolov in znanosti, obravnavanih v
njem. Na oba Keightleya je naredila velik vtis skromna zasebna knjižnica od
H. P. B. Archibald, ki jo je spremljal na potovanju iz Ostendeja v London in
ji pomagal razložiti prtljago, je dejal: “Vedel sem, da za posvetovanje ne ob-
staja nobena knjižnica. Lahko sem videl, da H. P. B. nima več kot skupno 30
lastnih knjig, od katerih je nekaj od njih slovarjev in nekaj del v dveh ali več
knjigah.” (27) Kljub temu se je rokopis, ki sta ga pripravila za tisk, skliceval
na citate in vsebino iz več kot 1300 knjig. Samó preverjanje virov je za-
poslovalo skupino ljudi, vključno z E. Douglasom Fawcettom, pomočnikom
urednika londonskega časopisa Daily Telegraph, Richardom Hartejem, ame-
riškim članom in bile so celo govorice o S. L. Macgregorju Mathersu, ki so
ga redno videvali v Britanskem muzeju, kjer se je poglabljal v velike knjige
s kabalističnim izročilom.
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Hkrati z uredniškim delom na Tajnem nauku se je zgodilo mnogo dogodkov,
ki so ponovno oživili teozofsko delo v Angliji. Ložo Blavatsky Teozofskega
društva (ki še obstaja) je 19. maja sestavljalo desetih članov. Ko so se čez en
teden naslednjič srečali, so se odločili izdati revijo, ki bi teozofske ideje pri-
peljala do več ljudi in s tem se je pričela ukvarjati Teozofska založniška druž-
ba (The Theosophical Publishing Company). V avgustu, ko se je grofica Wa-
chtmeister vrnila v Anglijo, je bila na naslovu Lansdowne Road št. 17 v Lon-
donu najeta trinadstropna opečna hiša kot sedež za teozofsko družino.

Tajni nauk naj bi izdal londonski založnik George Redway, s katerim je A.
P. Sinnett investiral v to, a po njunem nesoglasju o pogojih za izdajo je delo
vzelo v roke Teozofsko založniško društvo (The Theosophical Publishing
Society) in določilo datum izdaje – 27. 10. 1888. Vnaprejšnji natis prve knjige
(723 strani) vsebuje zaznamek Richarda Hartea, ki ga je na sedežu društva,
na Lansdowne Roadu prejel iz tiskalnega stroja dne 20. 10., ko je s polkov-
nikom Olcottom odhajal v Indijo. Prva izdaja v 500 primerkih, vezana v svetlo
sivem, ki je vsebovala posvetitev “vsem resničnim teozofom, v vsaki državi
in iz vsake rase”, je bila takoj razprodana v glavnem naročnikom, medtem
ko je bila druga izdaja natisnjena pred koncem leta. (28) Z objavo knjige je
grofica Wachtmeister zaključila svoje Spomine z besedami: “Na ta dan je bila
H. P. B. srečna.” (29)

V primerjavi z Odstrto Izido tisk ni v tako veliki meri ocenjeval Tajni nauk
, čeprav je The Theosophist ponatisnil ocene od tako različnih virov, kot so
bili The Memphis Apeal, Southland iz New Orleansa in londonski Secular
Review. V tistem času so proti gibanju obstajali takšni predsodki, da je Eve-
ning Telegram iz New Yorka objavil oceno, ki je temeljila zgolj na prospektu,
odposlanem štiri mesece pred dejanskim datumom izdaje. Evening Telegram
je poročal: “Gospa Blavatsky je nedvomno intelektualni fenomen, a ker se
lahko s poleta proti nebu vrne nazaj v intelektualno nevednost budistov in
Edwina Arnolda opremi s hrano za razmišljanje, ni dokaza, da je vse, kar pra-
vi, resnično … Deset minut Edisona in Noaha Webstra bo za civilizacijo na-
redilo več kot vse lepo spredene nemoralnosti indijskih pesnikov. Kakorkoli,
dobro je preučevati zgodovino in gospa Blavatsky, s svojim učenjem in potr-
pežljivostjo, meče svetlobo svoje intelektualno temne svetilke na pošastnosti
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preteklosti. Njena knjiga je na svojem področju zelo temeljita in celovita ter
bo nedvomno zelo brana.” (30)

Morda je najbolj vplivna ocena izšla v Pall Mall Gazette, londonski literarni
reviji. Podrobne pripombe anonimnega kritika služijo kot ustrezen zaključek
o ustvarjanju Tajnega nauka in uvod v samo knjigo. “Pogledi gospe Blavatsky
morda ne bodo sprejeti, vendar pa so podprti z zadostnim znanjem, resnostjo
in s sposobnostjo, da uveljavijo spoštljivo poslušanje. Zares je Vzhod tisti,
ki skozi njo, izziva Zahod in Orientu se ni potrebno sramovati svoje prvakinje.”

»Knjiga si zasluži branje, zasluži si premišljevanje. Nihče, ki verjame v napre-
dek človeštva, nima pravice, da se prenagljeno odvrne od kakršnega koli pri-
spevka k znanju, kakorkoli novega v svoji obliki, iz katerekoli teorije, s kakr-
šnimi koli nenavadnimi pogledi. Divje sanje ene generacije postanejo vsak-
danjost tiste, ki pride za njo …” (31)

(Dr. Michael Gomes je učenjak in avtor teozofskih tem, ki živi v Ameriki. To je članek, ki
je bil leta 2013 ponovno natisnjen iz revije The Theosophist, maj 1988. Leta 2013 je minilo
125 let od objave Tajnega nauka. Prevod I. P.)

***
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To je zelo nenavadna knjiga in profesorju Heisenbergu, mojemu sodelavcu
fiziku, sem celo dejal, naj si priskrbi njen izvod in ga ima pri roki na svoji
mizi. Priporočil sem mu, da se poglobi vanjo takrat, ko bo imel težave s
kakšnim problemom. Nenavadnost te knjige ga lahko sprosti ali pa morda
navdihne. Na primer, moje zanimanje je vzbudilo nekaj, kar je dejala in pre-
senetilo me je, kako je v skladu s sodobno fiziko:

“Dovolj je pokazati, kako absurdna so istočasna dopuščanja nedeljivosti in
elastičnosti (raztegljivosti) atoma. Atom je elastičen (raztegljiv), torej, atom
je deljiv in mora obstajati iz delcev ali sub-atomov (podatomov). In ti sub-
atomi? Ali so kakorkoli neelastični (neraztegljivi) in v tem primeru ne pred-
stavljajo silnega pomena ali pa so raztegljivi in so v tem primeru tudi predmet
delitve. In tako v neskončnost. A neskončna deljivost atomov razkroji materijo
v preproste centre energije, to je, izključuje možnost predstavljanja materije
kot objektivne (stvarne) snovi.”

Obstaja pa še mnogo njenih izjav, ki so pomembne in se mi zdijo zanimive.

                                               Albert Einstein, o Tajnem nauku, 1935

Al' bo kdo od teh, ki zrejo, videl z umrljivimi očmi,
al' kak iskalec spoznal z umrljivim umom;
tančica za tančico se bo odstrla – a za njo so gotovo
spet tančice za tančico.
Zvezde drsijo in se ne sprašujejo zakaj. To je dovolj,
da življenje in smrt ter veselje in gorje o[b]stajajo;
in vzrok in posledica zaporedna, in poteki časa,
in nenehno plimovanje bitij, vse to,
ki, neskončno spreminjajoče se, teče, povezano kot reka
z rahlim valovanjem za valovanjem, hitro ali počasi –
enako, a vendar ne enako – iz oddaljenega studenca
tja, kamor se stekajo njegove vode
v morje. In morje, ki izpareva k soncu,
vrača izgubljene majhne vale nazaj v oblačno runo,
da se kot kaplje spustijo po strminah in znova drsijo,
brez premora in miru.

                                      Luč Azije, Sir Edwin Arnold

* * *
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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.
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Teozofsko društvo
je bilo ustanovljeno v New Yorku

17. novembra 1875.
Pozneje je sedež preneslo v Indijo

in 3. aprila 1905
je bilo registrirano v Madrasu (Chennai).

*

Trije cilji Teozofskega društva so:

Osnovati jedro univerzalnega bratstva med ljudmi, ne
glede na raso, vero, spol, socialni položaj in barvo kože

spodbuditi primerjalni študij verstev, filozofij in znanosti

raziskovati nepojasnjene zakone narave in latentne sile
v človeku

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

*

*

*

*


