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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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Dan belega lotosa je datum na koledarju, je pa tudi sveti čas.

Spominski dan

Tako kot je 8. maj datum na koledarju, tako Dan belega lotosa spominja na
smrt H. P. Blavatsky, na njen odhod iz trpljenja, bolečin in stisk tega sveta v
stanje večjega Življenja, Luči in Ljubezni. Obletnico smrti H. P. B. je poime-
noval njen teozofski dvojček Henry S. Olcott. V Listih starega dnevnika
(Old Diary Leaves) (4: 452-4) o izvoru spominskega dne polkovnik zapiše:

Ker že osem let praznujemo obletnico smrti H. P. B. in ker se bo slovesnost ne-
dvomno nadaljevala, bo morda treba zapisati tudi izvršilno obvestilo z dne 17. aprila
1892, ki je privedlo do praznovanja dogodka. Določeno je bilo:

H. P. Blavatsky je v svoji oporoki izrazila željo, da bi se vsako leto, na obletnico
njene smrti, nekateri njeni prijatelji ‘zbrali na sedežu Teozofskega društva in prebrali
poglavje iz Luči Azije in izvlečke iz Bhagavadgite’; in ker je sprejeto, da bi naj njeni
preživeli sodelavci ohranjali spomin na njeno služenje človeštvu in njeno predano
ljubezen do našega Društva, spodaj podpisani predlagam, da bi bila obletnica med
nami znana kot Dan belega lotosa, in podajam naslednje uradno navodilo ter
priporočilo:

“1. Opoldne, na dan 8. maja 1892, in istega dne v vsakem naslednjem letu, bo na
sedežu spominsko srečanje, na katerem bodo prebrani izvlečki iz prej omenjenih del
in kratki nagovori vodje srečanja in drugih, ki lahko prostovoljno sodelujejo.

“2. Revnim ribičem iz Adyarja in njihovim družinam bo v njenem imenu razdeljena
hrana.

“3. Zastava bo od sončnega vzhoda do sončnega zahoda spuščena na pol droga, dvo-
rana za konvencije pa bo okrašena s cvetovi belega lotosa.

“4. Člani, ki živijo zunaj Madrasa, se lahko z vložitvijo prijave pri dopisni tajnici
najmanj en teden vnaprej dogovorijo za hrano.
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“5. Spodaj podpisani priporoča vsem sekcijam in ložam (vejam) po vsem svetu, da
se vsako leto srečajo na jubilejni dan in se na nek preprost, nesektaški, vendar dosto-
janstveni način izognejo vsemu hlapčevskemu oboževanju in praznim komplimen-
tom tako, da izrazijo splošen občutek ljubečega spoštovanja do nje, ki nam je prinesla
karto vzpenjajoče Poti, ki vodi do vrhov Znanja.”

Kopije tega so bile takoj poslane na sedeža v Londonu in New Yorku, od tam
pa so jih razposlali ložam (vejam), in zdaj predpostavljam, da vsaka od naših
stotin lož (vej)  po svetu letno obnavlja spomine na značaj in služenje H. P.
B.

To je pomen tega datuma na koledarju. To je čas, ko se teozofi po vsem svetu
poklonijo spominu na  H. P. Blavatsky, spominu  na njene dosežke, njen
značaj in njeno služenje.

Sveti čas

V kakšnem smislu pa bi lahko Dan belega lotosa obravnavali tudi kot “sveti
čas”? Takšen pogled na dogodek ni neposredno povezan s samo H. P. B. Pol-
kovnik si je še posebej želel, da se Društvo izogne kakršnemu koli “čaščenju
junakov” v zvezi z ustanovitelji ali s komur koli drugim. Namesto tega je
“svetost” povezana s simboličnim pomenom Belega lotosa in s pravilnim ra-
zumevanjem, kaj pomeni “sveto”.

Najprej razmislimo o zadnjem vprašanju. Naš običajni občutek za “sveto”
le-tega povezuje z organizirano religijo, božanstvom, s pobožnostjo in spoš-
tovanjem. Vendar pa je  v primeru te besede, kot pri mnogih drugih, koristno
posvetiti pozornost njeni etimologiji. Izraz “etimologija” izvira iz grščine, v
kateri pomeni dobesedno “preučevanje tega, kar je resnično”. Torej, kaj je
res o “svetem”?

Angleška beseda “holy” izvira iz korena, iz katerega prihajajo tudi besede
“hale” (čilo), “hallow” (narediti sveto, posvetiti), “heal” (zdraviti), “health”
(zdravje), “healthy” (zdravo), “whole” (celo) in “wholesome” (celostno).
Dobra počutja na fizični, čustveni, mentalni in duhovni ravni so med seboj
povezana. Vsa so odvisna od tega, kako smo poenoteni znotraj sebe in zdru-
ženi z vesoljno dobroto. To je tudi smisel joge. “Joga”, ki je neposredno po-



vezana z angleško besedo “yoke” (povezati nekaj) in posredno (skozi latinsko
“iungere”) “to join” (združiti), pomeni dobesedno “union” (združitev). Biti
svet pomeni, da  dosežeš cilj joge, da si cel in združen znotraj sebe in z velikim
kozmičnim Življenjem.

Beli lotos je predvsem simbol celovitosti, simbol enotnosti. V hinduizmu,
budizmu, egipčanski religiji in drugod po svetu cvet lotosa nosi simbolično
sporočilo. Ker je osem številka kozmičnega ravnovesja, je lotos tradicionalno
prikazan z osmimi cvetnimi listi, predstavlja osem glavnih smeri neba in s
tem celoto ali celovitost prostora. V budističnem kolesu zakona je osem naper,
ki predstavljajo plemenito osmerno pot in osem triagramov v kitajskem I
Chingu. Gnostično osmerico (‘ogdoad’ v egipčanskem jeziku) ali skupino
osmih sestavlja osem božanskih bitij ali eonov. V šintoizmu je rečeno, da
obstaja osem svetovnih modrecev. Vse te skupine osmih, kot sam lotos,
predstavljajo celovitost in univerzalnost.

V hinduizmu Višnu spi na zvitem telesu kače večnosti, ki lebdi na kozmičnem
oceanu. Iz njegovega popka raste rastlina lotos, katere cvet ustvari bog
Brahma, ki ustvarja nov svet. Buddha in Bodhisattve sedijo ob cvetu lotosa.
Budistična mantra mani padme, “dragulj v lotosu”, predstavlja združitev
nasprotij: cvet lotosa je minljiv in občutljiv, medtem ko je drag kamen dia-
mant trajen in najtrša snov. Ta mantra je tudi globok vpogled, saj odkrivamo
večno in resnično v naročju časovne in iluzorne narave. Nirvana in samsara
sta eno in isto. Univerzalnost je tukaj, vedno je zdaj.

V egipčanski simboliki je rečeno, da lotos predstavlja spolnost. Vendar pa je
spolnost preprosto najbolj intimna in najbolje znana manifestacija koz-
mičnega principa polarnosti. Vse v vesolju nastane kot rezultat interakcije
diametralnih nasprotij, dvojnosti samsare. Lotos tako predstavlja ustvar-
jalnost, življenje in smrt, rojstvo in ponovno rojstvo, obljubo obnove in na-
daljevanja.

Morda je najbolj znano, da lotos predstavlja naše življenje v štirih človeških
svetovih: fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem. Korenine lotosa so
v močvirnem, fizičnem blatu na dnu ribnika. Steblo lotosa se dviga skozi
naraščajoče vode čustev. Cvet lotosa se odpre v svežem zraku mentalnosti.
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In tisti cvet gleda proti ognjeni sončni svetlobi duhovnega navdiha, ki seva
nanj.

Lotos je torej simbol svete celovitosti, jogijske zveze, ki združuje vse vidike
našega bivanja v harmonično enost. Cvetovi lotosa so roza barve, modri ali
beli. Rožnati in modri lotos predstavljata sonce in luno, torej obe komple-
mentarni nasprotji. Vendar pa prav tako kot bela svetloba združuje in zedini
vse barve, tako je tudi beli lotos ustrezni simbol končno zedinjene celovitosti
vsega življenja.

Čas in svetost

Dan belega lotosa lahko vidimo kot predstavitev poenotenja dvojnosti.

Dan belega lotosa ob obletnici smrti H. P. B. po eni strani predstavlja spomin
na njeno življenje in njene dosežke, po drugi strani pa predstavlja čas in
nepopolnost. H. P. B. je bila izjemna ženska, vendar pa je bila človek in vsa
človeška bitja so nepopolna, dokler v evoluciji ne dosežejo stanja sedme run-
de. Polkovnik Olcott je poudaril dve stvari: da je bila H. P. B. pomanjkljivo
in nepopolno človeško bitje ter da je bila velika učiteljica in občudovanja
vredna zagovornica poti k svetosti, torej poti do Enotnosti Bivanja.

Po drugi strani pa kot simbol prav tiste Enotnosti Bivanja, h kateri  je H. P.
B. kazala pot, Dan belega lotosa predstavlja večnost in popolnost. Beli lotos
simbolizira svetost ali celovitost, ki je cilj človeškega razvoja. Tako kot cvet
lotosa, smo tudi mi vkoreninjeni v telesnosti, pogosto v zelo temnem, umaza-
nem stanju. Tako kot ta cvet, se moramo povzpeti navzgor, z odločnim, trdnim
steblom skozi čustvene vode, da zacvetimo v čistem intelektualnem zraku
razumevanja. Zaenkrat še ne moremo doseči žgočega sonca duhovnosti, lahko
pa se odpremo njegovi toploti in vpijemo njegovo energijo.

Torej, na Dan belega lotosa se vsekakor spomnimo in spoštujmo to veliko
dušo, H. P. Blavatsky. Vendar pa v svoje  najgloblje bitje sprejmimo tudi lek-
cijo o belem lotosu. Prizadevajmo si, tako kot si je ona, za poenotenje na-
sprotij, da bi postali to, kar nam je vsem usojeno, da postanemo - celi in sveti.
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JUNAŠKA NARAVA H. P. BLAVATSKY
C. Jinarajadasa

Imel sem komaj štirinajst let, ko sem spoznal H. P. Blavatsky. Vse odtlej sem
bil navdušen nad njo. Veliko bolj me je navduševala njena osebnost in manj
njeni čudoviti nauki, saj njena osebnost kaže izjemne lastnosti junakinje.

Da bi razumeli njeno junaško naravo, se moramo spomniti nekaterih dejstev,
ki jih morda ne moremo najti v objavljenih knjigah. Okultna tradicija pravi,
da so jo po urjenju v Tibetu pod vodstvom njenega Mojstra poslali k nečemu,
kar se je takrat zdelo izgubljeno upanje. Leta 1870, ko je začela s svojim
poslanstvom, je bil materializem prihajajoči evangelij življenja. Naročeno ji
je bilo, da z okultnim znanjem, ki ga je imela, poskrbi za zajezitev plime
materializma. Niso ji povedali, kako naj opravi to delo, so jo pa leta 1874
obvestili, da ji bo pomagal neki H. S. Olcott.

Ko je šla opravljat svoje delo, je prav dobro vedela, da jo čaka grozno trplje-
nje. Vedela je, da jo bodo proglasili za prevarantko, sleparko, da jo bodo
omalovaževali in da bodo na vse možne načine blatili njeno ime. Vedela je,
da bo morala veliko stvari storiti z uporabo okultnih sil in ker ni mogla razkriti
celotne resnice o teh silah, so se njena dejanja pogosto zdela sumljiva in
goljufiva. Dala je obljubo in soočena s to usodo nerazumevanja se je odpravila
naravnost k cilju svojega mučeništva.

V njenem značaju izstopata ta popolna, silna predanost cilju človeštva in
neomajna zvestoba naročilom svojega Mojstra. Njeno zdravje je bilo zelo
slabo in strašno je trpela,vendar pa kljub svojemu hudemu trpljenju nikoli
niti za trenutek ni pozabila na dano obljubo, da bo stopila v ospredje in vodila
izgubljeno upanje.

Tudi leta 1885, ko ji je napad krščanskih misijonarjev povzročil neznosne
bolečine in je umirala, ni pozabila na svoje delo. Zatem se ji je prikazal
Mojster in ji ponudil možnost, da umre in se tako razbremeni svojih muk, ali
da z okvarjenim zdravjem živi naprej, da bo lahko napisala izredno delo za
čoveštvo, 'Tajni nauk', in odločila se je, da bo še enkrat trpela. Pokazal ji je
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podobe trpljenja, ki so še pred njo, vendar je raje izbrala to trpljenje, kot da
bi pustila nedokončani del svojega dela za človeštvo.

Ta njena neomajna zvestoba velikemu cilju je tista, ki me vedno znova očara.
Ko nas, ki ne dosegamo te veličine, obkrožajo težave in še posebej ponižanja,
pogosto pozabljamo, da smo manj mi in bolj naše delo tisto, ki je pomembno.

Naš resnični cilj bi moral biti, da se za vsako ceno posvetimo svojemu delu.
Ko je to naše delo tako široko zasnovano, da služi celotnemu človeštvu, potem
naš karakter postane zares junaški. Vse bolj mislim, da bolj ko bodo ljudje
razumeli vse podrobnosti njenega življenja in dela, bolj bo H. P. Blavatsky
prepoznana kot ena izmed vélikih junakinj človeštva.

(prevod I. P.)



H. P. B. GOVORI
Zbral in uredil Daniel H. Caldwell

[Gradivo je bilo sestavljeno iz različnih zapisov gospe Blavatsky. Izvlečki so bili
prepisani iz prvotnih virov, toda gradivo, ki ni pomembno za zadevo, je bilo potihem
izbrisano. Besedilo H. P. B. je bilo nekoliko urejeno. Občasno so bila v izvirno
besedilo dodana številna pojasnila za besede, fraze in stavke, da bi bilo mogoče
celotno pripoved lažje brati. Dodatki niso postavljeni v oklepaje.]

Ko smo pred leti prvič potovali po Vzhodu, smo prišli v stik z določenimi
ljudmi, ki so bili obdarjeni s tako skrivnostnimi močmi in tako globokim zna-
njem, da jih resnično lahko označimo za modrece Orienta. Prisluhnili smo
njihovih navodilom.

Med mojimi vzhodnimi potovanji sem nekaj časa živela tako v majhnem kot
tudi v velikem Tibetu, in to je trajalo več kot sedem let. Ustavila sem se v la-
maističnih samostanih, obiskala Tzi-gadze, ozemlje Tashi-Lhunpo in njegovo
soseščino, bila pa sem tudi v takšnih krajih Tibeta, ki jih še nikoli ni obiskal
noben Evropejec.

Velik del učenja iz mojih zapisov izvira od teh modrecev iz Orienta, naših
vzhodnih Mojstrov. Veliko odlomkov v svojih delih sem napisala po njiho-
vem nareku. Naj povem, da ni nobenega razloga za trditve o nečem nadna-
ravnem, kajti s takšnim narekom se ne izvaja noben čudež.

Za misel ne obstajata prostor in čas, če pa so osebe v popolnem medsebojnem
magnetnem razmerju, in od teh dveh je eden velik poznavalec okultnih zna-
nosti, potem prenos misli in narekovanje celih strani z razdalje deset tisoč
milj postaneta tako enostavna in razumljiva kot prenos dveh besed na drugo
stran sobe.

Leta 1873 so me ti Mojstri poslali v Ameriko, da bi dokazala spiritistične po-
jave in njihovo resničnost ter opozorila na zmoto glede spiritističnih teorij o
‘duhovih’. Nisem želela, da ljudje na splošno mislijo, da lahko to isto stvar
ustvarim s svojo voljo, a prejela sem temu nasprotna navodila. Izvedela sem,
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da polkovnik Henry S. Olcott preiskuje Eddyjeve medije v Chittendenu v
Vermontu in naročeno mi je bilo, naj mu sporočim, da so spiritistični pojavi
brez filozofije okultizma nevarni in zavajajoči. Dokazala sem mu, da vse, kar
zmorejo mediji izvesti prek ‘duhov’, zmorejo brez kakršnih koli ‘duhov’ dru-
gi narediti s svojo voljo, in da zmore branje misli, trkanje (op. p. po mizah)
in fizikalne pojave izvajati vsak, ki je imel v svojem fizičnem telesu sposob-
nost delovanja skozi organe svojega astralnega telesa. To sposobnost sem
imela že od otroštva naprej. Lahko sem povzročila premikanje pohištva in
predmetov po zraku, ob tem pa so moje astralne roke (ki so to podpirale) osta-
le nevidne.

Polkovniku Olcottu sem povedala, da poznam Adepte, ne zgolj v Indiji in
izven Ladakha, temveč tudi v Egiptu in Siriji. Adepti so povsod poznavalci
- tihi, skrivnostni in odmaknjeni, nikoli se nikomur v celoti ne razkrijejo, ra-
zen če kdo ni storil tistega, kar sem jaz - opravila sem sedemletno in deset-
letno dobo pripravništva (preizkusne dobe) in dokazala svojo popolno pre-
danost. Izpolnila sem zahteve in sem to, kar sem.

Obstaja več ezoteričnih šol, katerih sedež je na drugi strani Himalaje in so
razvejane tudi na Kitajskem, Japonskem, v Indiji, Tibetu in celo v Siriji pa
tudi v Južni Ameriki. Na drugi strani Himalaje je jedro teh Adeptov, ki so
različnih narodnosti. Tashi ali Panchen Lama iz Tibeta, visoki iniciat, te
Adepte pozna in sodeluje z njimi. Nekateri od teh Adeptov so z njim, vendar
povprečnemu lami njihov pravi značaj kljub temu ostaja neznan. Moj Mojster
Morya in Mojster Koot Hoomi, ki ju osebno poznam, ter še nekateri drugi,
so tam in vsi komunicirajo z Adepti v Egiptu in Siriji ter celo v Evropi. Bila
sem prva v ZDA, ki je informacijo o obstoju naših Mojstrov posredovala v
javnost in razkrila imeni dveh članov tega Bratstva, ki je bilo do tedaj v Ev-
ropi in Ameriki neznano, vendar pa sveto in čaščeno po vsem Vzhodu, zlasti
v Indiji.

Pravimo jim ‘Mojstri’, ker so naši učitelji in ker smo od njih prejeli vse teo-
zofske resnice. To so živeči moški, rojeni tako, kot smo bili sami rojeni, in
podvrženi umiranju kot vsak drugi smrtnik. To so možje vélikega učenja in
še večje svetósti življenja. Niso asketi v običajnem pomenu. Noben od Ma-
hatem, katerih imena so znana na Zahodu, ni menih.
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Dolga leta je več generacij teh Adeptov, druga za drugo, preučevala skrivnosti
bivanja, življenja, smrti in vnovičnega rojstva. Z urjenjem sposobnosti, ki jih
sicer imamo vsi, vendar pa so jih le oni razvili do popolnosti, so Adepti v
Duh vnesli različne nadfizične ravni in stanja narave.

Od Emmanuela Swedenborga naprej je bilo seveda veliko vidcev, ki izpove-
dujejo, da svoje znanje o drugih svetovih zbirajo z dejanskim opazovanjem,
vendar pa so takšne osebe v tem osamljene in zmotno podvržene izolaciji.
Vendar pa je v primeru običajno iniciiranih vidcev treba spomniti, da imamo
opravka z dolgim nizom oseb, ki jim je omogočen prodor v dejanske realnosti
stvari potem, ko so bili opozorjeni na zmedene okoliščine, v katere se poda-
jajo, kadar svoje duhovne zaznave izurijo do stopnje, ki presega materialne
omejitve. Te osebe sestavljajo ogromno skupino vidcev, ki preverjajo sklepe
drug drugega, preizkušajo odkritja drug drugega in, kolikor najbolje zmorejo,
preoblikujejo svoje vizije v znanost duha tako natančno in tako zelo zanes-
ljivo, kot to velja za sklepe katere koli veje fizikalne znanosti.

Prodorni pogled teh vidcev se je prebil v samo dušo stvari. Naj še enkrat po-
novim, da obravnavani sistem mišljenja ni domišljija enega ali več osamljenih
posameznikov. Gre za neprekinjen zapis tisoče generacij vidcev, katerih iz-
kušnje so preizkušali in preverili drugi Adepti. Ti ‘modreci’ so svoja življenja
preživljali v učenju, tako da so na vsakem oddelku narave poizvedovali, preiz-
kušali in preverjali stare tradicije z neodvisnimi vizijami velikih Adeptov,
moških, ki so v največji možni meri razvili in izpopolnili svoj fizični, psihični,
duševni in duhovni sestav. Nobena vizija enega Adepta ni bila sprejeta prej,
dokler ni bila pregledana in potrjena z vizijami - pridobljenimi tako, da so
veljale kot neodvisni dokaz - drugih Adeptov in več stoletnih izkušenj.

Kakor koli že, moj Mojster me je poslal v ZDA, da bi videla, kaj bi bilo mogo-
če storiti za zaustavitev komuniciranja z umrlimi in podzavestne črne magije,
ki so jo izvajali spiritisti. Potem je moj Mojster naročil vzpostavitev Teozof-
skega društva, ki sva ga skupaj s polkovnikom Olcottom, ob pomoči W. Q.
Judgea in drugih, leta 1875 ustanovila v New Yorku. Njegov opredeljeni cilj
je bil sprva znanstveno raziskovanje psihičnih ali tako imenovanih ‘spiritis-
tičnih’ pojavov. S polkovnikom Olcottom sva nato v letih1878/79 odpotovala
iz New Yorka v Bombay (op. p. zdaj Mumbai) v Indiji. Po prihodu v Bombay
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je naše Društvo začelo rasti. Takrat so bili razglašeni trije glavni cilji Društva,
in sicer:

1) oblikovati jedro Univerzalnega Bratstva človeštva, brez razlikovanja po
rasi, veri, spolu, kastah ali barvi;
2) spodbujati preučevanje arijske in druge vzhodne literature, religij,
filozofij in znanosti; in
3) raziskovati nepojasnjene zakone narave in psihične moči človeka.

Poglejmo, kaj je bilo v letih obstoja Društva, ob upoštevanju treh razvrstitev
naših ciljev, dejansko doseženo:

Prvič, kar zadeva cilj številka ena, naj opozorimo, da smo počeli stvari v naj-
širšem možnem obsegu, pri čemer smo se ukvarjali tako z množicami narodov
kot tudi s posamezniki ali majhnimi skupinami. Na Vzhodu smo ugotovili,
da obstaja delitev med sektami, kastami in rasami, da so starodavne religije
zapostavljene in med izobraženimi razredi nespoštovane ter da so ponos rase,
spoštovanje do prednikov in domoljubni duh skoraj ugasnili. Zdaj pa bo
popotnik odkril bratstvo, ki je začelo prevladovati, in oživljanje zanimanja
za značaj prednikov, dosežke in literaturo. Celotna Indija je oživljena z blago-
dejnim vplivom Društva in njegovih članov. Na Cejlonu (op. p. zdaj Sri Lan-
ka) smo oživili budizem in začeli z njegovim očiščevanjem, ustanavljali smo
šole, širili literaturo, spodbudili vlado, da je Buddhov rojstni dan razglasila
za državni praznik, med sinhalskimi in japonskimi budisti pa smo vzpostavili
neposredne odnose. To smo storili na Vzhodu. Ker smo se v Evropi začeli
resno truditi šele pred nekaj leti, so učinki še slabo opazni.

Glede drugega cilja nam celotni tisk Indije, Cejlona in Japonske brezpogojno
priznava, da smo v oživljanju orientalske literature naredili več kot katera
koli druga ustanova v sodobnem času. V Indiji nismo pomagali zgolj oživiti
panditske šole sanskrtske književnosti in filozofije ter znova vzbuditi spošto-
vanja do razreda pravih jogijev ali svetnikov bhakt, temveč smo ustvarili
povpraševanje po ponatisih in prevodih starodavnih sanskrtskih klasičnih del.
Prav tako ne gre spregledati, da je bilo prevladujoče splošno zanimanje za
teozofijo in mistično orientalsko filozofijo, ki ga nedvomno mora opaziti
bežni opazovalec po vsej Evropi in Ameriki, neposredno ali posredno rezultat
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dejavnosti našega Društva. Ob tem mi seveda ni treba posebej poudarjati,
koliko (če kaj) knjig, ki sem jih sama napisala, in revij, ki sem jih urejala ter
jih urejam v angleškem in francoskem jeziku, je prispevalo k vzniku tega
novega nagnjenja zahodnega uma.

Glede tretjega cilja z našega seznama je dovolj reči, da so mnogi poizvedo-
valci začeli veliko bolj natančno razlikovati različne razvrstitve psihičnih in
spiritističnih pojavov, medtem ko je bilo veliko storjenega za oslabitev senti-
mentalnih, a nefilozofskih in vraževernih učenj spiritistov.

Toliko o Teozofskem društvu. Zdaj pa mi glede izrečenih obtožb, da sem
prevarantka, šarlatanka in spretna čarodejka lažnih psihičnih pojavov, prosim
dopustite pripomniti, da se osebno nisem nikoli hvalila z nečim, kar bi morda
storila, niti ne ponujam nobene razlage okultnih pojavov, ki sem jih izvajala,
razen izrecnega zanikanja, da sem karkoli izvajala z žonglerstvom - torej z
običajno pomočjo pomagačev  in strojev. V tem svetu nenehnih prepirov sem
dovolj dolgo živela, da sem se naučila, da moram s tem, ko sem enkrat dovo-
lila javno povezavo svojega imena z ‘okultnim’ ustvarjanjem ‘skodelic’,
‘krožnikov’ in ‘brošk’, prevzeti kazen za to, še posebej, ker so ljudje tako ne-
umni, da so besedo ‘magija’ razumeli v njenem razširjenem vraževernem po-
menu - da je delo hudiča ali pa da je posledica žonglerstva. Ker nisem no-
ben strokovni medij niti profesionalka in se preizkušam v ‘okultnih pojavih’
zgolj v navzočnosti nekaj prijateljev, imam od javnosti pravico zahtevati malo
več poštenosti in vljudnosti, kot ju običajno nameni plačanim žonglerjem.

Če moji prijatelji vztrajajo pri objavi zapisov o ‘okultnih pojavih’, ki se odvi-
jajo v njihovi navzočnosti, naj predgovor svojih pripovedi opremijo z na-
slednjo izjavo: teozofija ne verjame v noben čudež, ničesar ne prepozna kot
nadnaravno in preučuje tako okultne kot latentne zakone Narave ter posebno
pozornost namenja zlasti okultnemu zgolj zato, ker se eksaktna znanost z
njim ne bo ukvarjala. Nastopiti mora čas, ko bosta prepoznani popolnost
azijske psihologije in njeno poznavanje sil nevidnega sveta, kot je bilo kro-
ženje krvi, elektrike itn. Moji domnevni ‘neumni poskusi preslepitve posa-
meznikov’ bodo potem obravnavani kot pošteni poskusi dokazovanja obstoja
in resničnosti nevidnega kraljestva in sil s tega področja. Moji okultni pojavi
niso uspeli doseči želenega učinka, vendar pa v nobenem pomenu besede
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niso bili ‘čudeži’. Domnevalo se je, da bodo inteligentni ljudje, zlasti možje
iz znanosti, vsaj spoznali obstoj novega in izjemno zanimivega področja poiz-
vedovanja in raziskovanja, ko bi postali priče fizikalnih učinkov, ki so us-
tvarjeni z voljo in na katere niso mogli računati oz. jih pričakovati. Dom-
nevalo se je tudi, da bodo teologi pozdravili dokaz, ki ga v teh agnostičnih
dneh zaradi nepoznavanja telesne konstitucije človeka tako žalostno potre-
bujejo, da namreč duša in duh nista zgolj stvaritvi njihovih predstav, temveč
entiteti, ki sta tako kot telo povsem resnični in še mnogo bolj pomembni. Ta
pričakovanja se niso uresničila. Okultni pojavi, ki sem jih ustvarila, so bili
napačno razumljeni in napačno predstavljeni, tako glede njihove narave kot
namena.

Okultni pojavi so bili pokazani v upanju, da bodo vzbudili in izkoristili duha
radovednosti. Verjelo se je, da bo to upravljanje okultnih sil narave vodilo k
preučevanju narave in zakonov teh sil, ki jih znanost ne pozna, okultizmu pa
so povsem poznane. Vsekakor je res, da so pojavi vzbudili radovednost v
glavah tistih, ki so jim bili priča, vendar pa so bili na žalost ti večinoma ne-
dejavni. Pri večjem številu prič se je razvil nenasiten apetit do pojavov za
lastne potrebe, ne da bi razmišljali o preučevanju filozofije ali znanosti, za
kateri so bile tako resnica kot moči teh pojavov zgolj nepomembne in tako
rekoč naključne ilustracije. V zgolj nekaj primerih pa je prebujena radoved-
nost pri ljudeh sprožila resno željo, da filozofijo in znanost tudi preučujejo -
sami in zaradi njih samih.

Sodobna znanost, pa tudi religija, ima določene težave v zvezi z raziskova-
njem  okultnega. Medtem ko religija ne more dojeti ideje o naravnem zakonu,
ki se uporablja za nadfizikalno vesolje, pa znanost sploh ne dopušča obstoja
kakršnega koli nadfizikalnega vesolja, na katerega bi se lahko razširilo vla-
danje zakona. Prav tako si ne more zamisliti možnosti za kakršno koli drugo
stanje zavesti, kot je naše sedanje zemeljsko stanje. Znanost je tako takoj
nadaljevala z zasmehovanjem okultnih pojavov in ko je bila dolžna izraziti
nekakšno mnenje, ni oklevala, da bi jih brez raziskave in poročil o govoricah
pripisala goljufivim prevaram - žicam, skrivnim vratom in pomagačem - ter
razglasila, da sem ‘ena od najbolj dodelanih, iznajdljivih in zanimivih preva-
rantov v zgodovini’. V vrsti šarlatanov sem se znašla kot ‘nadvse spretna’!
Da ne bo pomote, kar najbolj slovesno zanikam obtožbe, ki so bile uperjene
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proti meni v poročilu Richarda Hodgsona, izdelanem leta 1885 za Londonsko
društvo za psihična raziskovanja.

V tem obsežnem ‘poročilu’ ni niti ene same obtožbe, ki bi vzdržala pravno
preiskavo in bi se izkazala za pravilno. Vse, kar je v njem, je osebno vme-
šavanje, so hipoteze in neupravičene domneve ter zaključni sklepi. Ne dvo-
mim, da bodo v doglednem času drugi pisci razkrili Hodgsonove podrobne,
napačno usmerjene preiskave, njegovo prizadevno natančnost, ki porablja
neskončno potrpljenje za malenkosti in je slepa za pomembna dejstva, nje-
govo nasprotujoče si sklepanje in njegovo veliko nesposobnost za spopadanje
s takšnimi problemi, kot je ta, ki si ga je prizadeval rešiti. G. Hodgson je rav-
nal zelo nizkotno, ko je skoval domnevo, da sem ruska politična agentka (vo-
hunka), ki spodkopava britansko vlado v Indiji! Neutemeljeno in zloglasno
natolcevanje gospoda Hodgsona zavračam z vsesplošnim prezirom do njego-
vega postopanja v tej preiskavi, ki si ga je po mojem mnenju zaslužil on kot
tudi odbor društva, za katerega je opravil delo. S sprejetjem njegovih napak
so se člani odbora na veliko pokazali kot skupina takšnih ljudi, ki so bolj ne-
primerni za raziskovanje skrivnosti psihičnih pojavov, kot bi si mogla misliti,
da jih bo možno najti med izobraženimi ljudmi v Angliji.

Ko bom umrla in odšla, bodo ljudje morda cenili moje nepristranske motive.
Prisegla sem, da bom v času svojega življenja ljudem pomagala do Resnice
in držala bom svojo besedo. Kar naj me zasramujejo. Kar naj me žalijo, eni
z medijem in spiritistko, drugi s prevarantko. Prišel bo dan, ko me bodo za-
namci bolje poznali. Oh, ubogi, neumni, lahkoverni, zlobni svet!

Naj ponovim, da okultni pojavi niso bili nikoli s kakršno koli lastnostjo pred-
stavljeni kot primeri moči nad popolnoma naravnimi, čeprav neprepoznanimi
silami - in mimogrede, nad materijo -, ki so jih posedovali nekateri posamez-
niki s pridobitvijo širšega in višjega znanja o vesolju, za razliko od tistega,
do katerega so prišli znanstveniki in teologi. Vendar je ta moč v vseh ljudeh
latentna in jo bo sčasoma lahko imel vsakdo, ki bo gojil znanje in izpolnjeval
pogoje, potrebne za njen razvoj.

Okultist lahko proizvede pojave, ne more pa sveta oskrbeti z možgani, niti z
inteligenco in dobro vero, ki so potrebni za njihovo razumevanje in cenjenje.

17



Zato ni nič čudnega, da so mi moji Mojstri naročili, naj opustim pojave in
pustim, da teozofske ideje same poskrbijo za svojo veljavo.

Ob vseh svojih številnih neuspehih pa lahko vsaj trdimo, da smo pred raz-
mišljujočo javnost postavili logičen, celosten in filozofski načrt človekovega
nastanka, usode in evolucije - načrt, ki je pomemben predvsem zaradi svojega
strogega spoštovanja pravičnosti. In da lahko razširimo svoje merilo resnice,
se naše raziskovanje razširi še na preučevanje narave manj znanih sil - koz-
mičnih in psihičnih. Z eno besedo, naš celotni cilj in želja sta v tem, da vsaj
v določeni meri pomagamo doseči pravilne znanstvene poglede na naravo
človeka, ki sedanji generaciji prinašajo sredstva za rekonstrukcijo deduktivne
metafizične ali transcendentalne filozofije, ki je sama zase trden, nepremagljiv
temelj vsake religiozne filozofije.
(prevod I. P.)
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UVOD
h knjigi Izvirni program Teozofskega društva

C. Jinarajadasa
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[V nadaljevanju je prevod knjige Izvirni program Teozofskega društva, H. P. Bla-
vatsky. Knjigo je prvič natisnila The Theosophical Publishing House, Adyar, leta
1931, nato so sledili trije ponatisi v letih 1966-2002. Uvod in vsa poglavja  si sledijo
v natančnem zaporedju, kot je v knjigi. Na začetku knjige je tudi urednikova opomba,
da se vse navedbe strani, ki so citirane, nanašajo na izvirna besedila.]

V Adyarju se nahaja rokopis H. P. Blavatsky (v nadaljevanju H. P. B.), ki
nam na 24 straneh prinaša temeljno izjavo avtorice v zvezi z namenom obstoja
Teozofskega društva. To je članek, ki ga je pripravila kot odgovor na kritiko
društva in njegovega predsednika, polkovnika Henryja Steel Olcotta (v
nadaljevanju H. S. Olcotta), ki sta jo izrazila vidna teozofa, Mohini M. Chat-
terji iz Kalkute in Arthur Gebhard iz Elberfelda, pod naslovom “Nekaj besed
o Teozofski organizaciji”.

Prva stran rokopisa, ki je vseboval zgolj prvih enajst in pol vrstice članka,
kot je zdaj natisnjen, manjka. Druga stran rokopisa, ki je zdaj v Adyarju, se
začne z dvanajsto vrstico: “rase, veroizpovedi ali družbeni položaji” itn. Za-
radi nepopolne interpretacije članka H. P. B. so manjkajoče vrstice obnovljene
iz tipkane kopije, ki se nahaja v Adyarju. Ker je članek zaradi izgube prve
strani premalo sporočal, sem mu dal naslov “Izvirni program Teozofskega
društva”, ki sem ga vzel iz zadnjega odstavka na 43. strani.

Kolikor sem lahko izsledil, članek H. P. B. takrat ni bil objavljen. Prvič je bil
v celoti natisnjen v reviji The Theosophist (op. Teozofu), junija 1924 in v nje-
nih naslednjih izdajah. Ko sem ga našel v arhivih, sem ga objavil. Toda uvod
Mojstra iz stavka na 5. strani, vrstica 26, ki se začne: “Zgolj ezoterična
filozofija”, se nadaljuje na 45. strani s stavkom “Teozofija ne sme predstav-
ljati zgolj zbirke resnic”, ki ga je uporabila H. P. B. v reviji Lucifer, I. zvezek,
št. 5, januar 1888, kot članek: “Nekaj besed o vsakdanjem življenju (napisal
jih je Mojster modrosti)”. V članku iz Luciferja se pojavljajo spremembe in
precejšnje razširitve glavnih idej, ki jih ni v Adyarskem rokopisu.
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Izjava gospodov Chatterjija in Gebharda v nekdanjem rokopisu, ki je obstajal
v Adyarju, je kot kaže priloga.

V sedemnajstih letih tovarištva med H. P. B.  in H. S. Olcottom je bilo veliko
primerov, ko je bilo med njima ostro razhajanje mnenj glede tega, kaj je
najbolje za teozofsko gibanje. Oba sta bila popolnoma predana Mojstru, ki
sta mu skupno služila, vendar se je vsak od njiju na trenutke močno razlikoval
od drugega. Kljub temu pa te razlike niso nikoli zmanjšale globoke naklonje-
nosti med njima niti priznavanja, da je drugi služil njunemu skupnemu Moj-
stru s popolno predanostjo. Seveda pa je v zgodovini rasti gibanja presenetlji-
va in očarljiva osebnost H. P. B. presegla enostavnejšo osebnost H. S. Olcotta,
in veliko je takih, ki o teozofiji in Teozofskem društvu razmišljajo kot o iz-
ključni kreaciji H. P. B. Še več - noben teozof ne bi smel nikoli pozabiti na
njeno spoštovanje, ki ga je izkazala H. S. Olcottu, aktivnemu soustanovitelju
društva. Številni, zlasti tisti, ki pripadajo organizacijam, porojenim iz Matič-
nega društva, so v naklonjenosti do H. P. B. zmanjševali vlogo polkovnika
Olcotta pri ustvarjanju teozofskega gibanja. S H. P. B. bi prišlo zgolj do teo-
zofije, vendar pa brez H. S. Olcotta ne bi bilo po vsem svetu razširjenega
Teozofskega društva. Zato je nadvse presenetljivo pričevanje, ki ga H. P. B.
izreka glede njegovega zelo požrtvovalnega dela za teozofijo in Mojstre:

Trnova in polna pasti je bila strma pot, po kateri se je moral prva leta vzpenjati sam
in brez pomoči. Nasprotovanje zunaj Društva, ki ga je moral graditi, je bilo strašno
- boleče in zaničujoče izdajstvo, s katerim se je pogosto srečeval znotraj sedeža.
Sovražniki okrog njega škripajo z zobmi, tisti, ki jih je štel za svoje najbolj zveste
prijatelje in sodelavce, pa so izdali njega in Cilj ob najmanjši provokaciji. Kljub
temu se je neomajno in neustavljivo podal na vzpon ter se tam, kjer bi se na njegovem
mestu stotine zlomile in se v obupu odrekle celotnemu podvigu, še naprej neomajno
in neustrašno trudil z mislijo in prepričanjem, da opravlja svojo dolžnost. Kakšno
drugo spodbudo je Ustanovitelj kadarkoli imel, razen svoje teozofske prisege in ob-
čutka svoje dolžnosti do TISTIH, ki jim je obljubil, da jim bo služil do konca svojega
življenja? Zanj je obstajal samo en svetilnik - roka, ki mu je prva pokazala pot nav-
zgor: roka MOJSTRA, ki ga tako zelo ljubi in časti ter mu tako vdano služi, čeprav
občasno morda nespametno (str. 33–4).

Članek  H. P. B., ‘Izvirni program Teozofskega društva’, bo za teozofe vedno
ostal kot nekakšna Magna Carta. Podobno vrednost ima njena uradna izjava,
ko je ustvarila ‘Ezoterično sekcijo Teozofskega društva’. Ta organizacija, ki
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jo danes mnogi poznajo kot “E. S.”, je bila od ustanovitve leta 1888 deležna
mnogih kritik. Zaradi tega je treba pojasniti, zakaj jo je H. P. B. sploh ustano-
vila.

Društvo je bilo organizirano leta 1875 s članstvom, ki je bilo odprto za vse.
Do naslednjega leta se je zdelo primerno, da postane napol skrivno telo in da
se razen tega med člani ustvari določene razrede, razvrščene v oddelke, ne-
koliko podobne ‘eksoteričnim’ in ‘ezoteričnim’. Obstajali so trije razredi,
imenovani ‘sekcije’ in na začetku je bil član sprejet v najnižji razred, ki je bil
tretja sekcija ‘poskusnih kandidatov’, in še to v njen najnižji oddelek, ki je
bil njena tretja in najnižja stopnja. Ustanovitelja sta nameravala v drugo
sekcijo vključiti zgolj tiste člane društva, ki so se odločno zaobljubili, da bodo
bratstvo naredili za živo resničnost in niso zgolj izpovedovali bratstva kot
nejasen splošni ideal. Ta organiziranost članstva v tri sekcije s stopnjami, z
oznakami in gesli, značilnimi za tajno društvo, je bila opuščena kmalu po
premestitvi sedeža Društva v Indijo.

Glede organizacije Teozofskega društva je presenetljivo to, da v njegovi usta-
novni listini ni nikjer zapisano, kaj teozofija je, pa čeprav so vsi njegovi vodi-
telji predstavniki teozofije. Prav tako ni v njej niti omenjena beseda teozofija,
niti se ne sklicuje na reinkarnacijo, karmo, Mojstre modrosti in druge izjemne
filozofske ideje. Širša društvena zasnova vključuje sprejetje vseh tistih v svoje
članstvo, ki izpovedujejo ideje Univerzalnega Bratstva, ki so zainteresirani
za spodbujanje primerjalnega preučevanja religij, znanosti in filozofij in ki
želijo razumeti psihično in okultno naravo človeka.

Zdaj bo vsakdo, ki nekoliko prebira teozofijo, hitro sprevidel, da se ključen
del njenih naukov ukvarja z evolucijo človeške duše, ki se pomika od stopnje
do stopnje proti popolnosti Adepstva. Od tega učenja je neločljivo spoznanje,
da Adepti še vedno živijo na svetu. H. P. B. ni nikoli skrivala dejstva, da so
jo Adepti poslali, da opravi svoje delo in da je bil en del njenih zadolžitev v
tem, da pripelje do njih učence, ki bi jih lahko usposobili za njihovo službo.
Zaradi tega se je neizogibno okoli H. P. B. zbralo veliko ljudi, ki teozofije
niso zgolj sprejeli kot filozofijo, temveč so tudi želeli, da bi jih toliko usposo-
bila, da bi lahko postali učenci Mojstrov modrosti. Očitno so ji tisti, ki jih je
H. P. B. kot svoje učence sprejela na usposabljanje, prisegli neke vrste osebno
zvestobo, ki je bila globlja od njihovega občutka zvestobe Društvu kot orga-
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nizaciji. Tako sta nastali dve vrsti zvestobe - prvič, zvestoba Društvu z njego-
vim predsednikom, polkovnikom Olcottom, in drugič, precej bolj intenzivna
in bolj vitalna zvestoba H. P. B. kot glasnici Mojstrov.

Po pretresu v Društvu, v letih 1884-1885, je polkovnik Olcott kot predsednik
društva v zvezi s tako imenovano izpostavljenostjo H. P. B. kot goljufive pre-
našalke sporočil Mojstrov namerno dopustil, da se resnica o obstoju Mojstrov
in njihovo vodenje Društva umakneta v ozadje dejavnosti Društva. To pa ni
pomenilo, da ni verjel vanje, saj je bil pravzaprav učenec enega izmed njih
in se nikoli ni oddaljil od svoje intenzivne predanosti svojemu Mojstru, vendar
pa je bil prepričan, da je iz okultnega elementa v njegovih učenjih nastala ne-
kakšna subtilna nevarnost za Društvo. Čeprav je zaradi tega članom pustil,
da so precej svobodno preučevali ta učenja kot filozofijo, pa si je želel Društvo
čimbolj odmakniti od kakršnih koli okultnih vplivov, ki izhajajo iz nevidnih
virov.

Ta politika predsednika je Društvu kmalu prinesla nekakšno devitalizacijo.
Sam se tega ni zavedal, H. P. B.  pa je videla, kaj se dogaja. Obstaja njen za-
pis o pogovoru z Mojstrom KH, v katerem On predvideva prihodnost Društva
kot rezultat delovanja njegovega predsednika, s katerim je dejansko oviral
vpliv Mojstrov pri navdihovanju društvenih aktivnosti. Mojster je opozoril
na to, da bo Društvo po smrti polkovnika Olcotta razpadlo.

H. P. B. se je zato odločila, da bo znova oživela notranje jedro Društva, ki
naj bi v njem obstajalo kot druga ‘sekcija’ Društva. Taka odločitev je bila
neizogibna zaradi glasnih zahtev stotin tistih v Društvu, ki so želeli, da bi bila
njihova okultna učiteljica in bi se lahko z njeno pomočjo približali Mojstrom.
Počasi se je okoli H. P. B. zbrala skupina najbolj predanih delavcev, ki so se
zaobljubili njeni zamisli o razvoju Društva in so bili po potrebi pripravljeni
sprejeti politiko, ki bi lahko bila v nasprotju s politiko uradnega predsednika
Društva, polkovnika Olcotta.

Tukaj se lahko odkrito pove, brez kakršnega koli razvrednotenja delovanja
prvega velikega predsednika Društva, da je polkovnik Olcott z nezadovolj-
stvom gledal na ustvarjanje nekakšnega ‘imperija v imperiju’ (imperium in
imperio) v Društvu, nekakšno tajno Društvo s pooblastili, ki bi lahko omo-
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gočila prevlado nad zunanjim Društvom v njegovo škodo. Nastale so zelo
težke razmere. H. P. B. je menila, da se rešitev Društva nahaja v oživljanju
okultnega jedra, medtem ko je bil predsednik društva do ustvarjanja tega so-
vražen, saj se je bal, da bi takšno skrivno jedro lahko z jezuitskimi meto-
dami poskusilo nadzorovati Društvo.

Ta kriza v Društvu, ki se jo je zavedala zgolj peščica, je postala tako pereča,
da se je polkovnik Olcott leta 1888 odločil za odhod v London zaradi preve-
ritve, ali bo lahko prišel do rešitve s pomočjo neposrednega pogovora s H.
P. B., namesto z dopisovanjem. Ko je odhajal iz Indije, je bil nekoliko v dvo-
mih glede svoje odločitve, da sovražno nastopi proti načrtu H. P. B. To težnjo
raz- krivajo zapisi v njegovih dnevnikih. Potem se je zgodil nadvse presene-
tljiv incident, ki je močno spremenil njegove načrte. Ko se je njegov parnik
S. S. Shannon v jutranjih urah 22. avgusta 1888 približal Brindisiju in ko se
je oblačil v svoji kabini, je pred njega iz zraka padlo pismo od Mojstra KH,
ki mu je pojasnilo situacijo. Pismo je zdaj vAdyarju in je bilo prvič objavljeno
v Pismih Mojstrov modrosti, prva serija, kot pismo št. XIX. Potem, ko je
polkovnika Olcotta opozoril, da je bil s posameznimi mislimi, ki jih je imel
v zvezi s H. P. B., nadvse nepravičen do nje, je Mojster opisal splošne razmere
in na kratko orisal nekatera širša načela glede vloge H. P. B. in polkovnika
Olcotta v dejavnostih Društva. Na kratko povzeto, polkovniku Olcottu je bilo
rečeno, da naj bi imel v svojih rokah upravljanje Društva, vendar pa bi naj
dal H. P. B. popolno svobodo, da bi organizirala njegovo okultno stran, ki
zadeva odnos Mojstrov do tistih, ki so si prizadevali, da bi postali njihovi
učenci. Sledi del pisma Mojstra, ki obravnava ta poseben vidik situacije:

V pomoč pri vaši trenutni zmedi: poleg tega, da se H. P. B. naj ne ukvarja z admi-
nistrativnimi podrobnostmi, ji je to treba tudi preprečiti, da bi tako lahko nadzirali
njeno močno naravo. Vendar pa morate vsem povedati tole: ona je tista, ki se ukvarja
z okultnimi zadevami. Nismo je zapustili. Ne predaja se chelam (op. p. učencem).
Ona je naš neposredni agent. Opozarjam vas, da svojim sumom in zameram zaradi
‘njenih številnih neumnosti’ ne dovolite, da bi pristransko vplivale na vašo intuitivno
zvestobo do nje. Pri prilagoditvi tega evropskega posla boste morali upoš- tevati dve
stvari - zunanjo in upravno ter notranjo in psihično. Naj bo prva pod skup- nim
nadzorom tako vas kot najbolj preudarnih sodelavcev, medtem ko slednjo prepu-
stite njej. Prepuščeni ste snovanju praktičnih podrobnosti s svojo običajno iznajdlji-
vostjo. Povem pa vam, da bodite previdni, ko se bo s pritožbo obrnila na vas, da bi
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posredovala v praktičnih zadevah, in sicer z razlikovanjem med tisto zadevo, ki je
po izvoru in učinkih zgolj eksoterična, in tisto, ki se začne v praksi, a običajno
povzroči posledice na duhovni ravni. Glede prve ste vi najboljši sodnik, glede slednje
pa ona.

Polkovnik Olcott se je po pogovorih s H. P. B. končno strinjal z njenimi želja-
mi v omenjeni zadevi in je v Londonu 9. oktobra 1888 kot predsednik odobril
ustanovitev ‘Ezoterične sekcije Teozofskega društva’. Kot že samo ime pove,
naj bi bila organizacija sestavni del Društva, vendar izključno pod vodstvom
H. P. B. Izjava iz njene ustanovne listine je naslednja:

EZOTERIČNA SEKCIJA
TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

I. Za spodbujanje ezoteričnega zanimanja Teozofskega društva za globlje preuče-
vanje ezoterične filozofije, je organizirano telo, imenovano ‘Ezoterična sekcija Teo-
zofskega društva’.

II. Njegova ustanovna listina in vodenje sta dodeljena gospe Blavatsky kot direkto-
rici; za rezultate je odgovorna zgolj članom; sekcija nima uradne ali pravne povezave
z zunanjim Društvom, razen s predsednikom-ustanoviteljem.

III. Osebe, ki se želijo pridružiti sekciji in upoštevati njena pravila, se naj povežejo
z direktorico, gospo H. P. Blavatsky, Lansdowne Road 17, Holland Park, London,
W.

LONDON                                      H. S. OLCOTT
9. oktober 1888                                   Predsednik Sveta

Potrjuje:
H. P. BLAVATSKY,
Dopisna tajnica

Ko je H. P. B. v svoji reviji Lucifer objavila ta razglas polkovnika Olcotta,
ga je pogumno predstavila z naslednjimi besedami:

Predsednik-ustanovitelj je izdal naslednjo odredbo ob upoštevanju dejstva, da je
mnogo članov Društva začutilo potrebo po oblikovanju takšnega telesa z ezoterič-
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nimi študenti, ki bo organizirano na IZVIRNIH LINIJAH, ki so jih zasnovali resnični
ustanovitelji Teozofskega društva.

Zaradi odprave kakršnekoli ideje, da bo društvo obvladovala notranja orga-
nizacija, so spremenili ime organizacije. Prišlo je do jasne ločitve med ES in
Društvom, ime “E. S.” pa je bilo spremenjeno v “Vzhodna šola teozofije” z
Ezoterično sekcijo kot razredom v njej. Ko je bila Ezoterična sekcija prvič
organizirana in so se ji želeli mnogi pridružiti, je H. P. B. izdala ‘predhodni
memorandum’, ki je zdaj objavljen z dovoljenjem dr. Annie Besant, sedanje
vodje tega organa (po smrti H. P. B. je bila vodja vse do svoje smrti 20. sep-
tembra 1933).

V zvezi s tem je še posebej zanimiva reprodukcija listine, ki jo je H. P. B.
izdala ‘loži’ Ezoterične sekcije. Listino je izdala gospodu Franciscu Montoliu
iz Madrida. Leta 1892, ob smrti gospoda Montoliuja pa je bila prenesena na
gospoda Joséja Xifra. Ker pa je H. P. B. leta 1891 umrla, sta preneseno listino
skupaj podpisala Annie Besant, ki je bila ‘glavna tajnica notranje skupine
Ezoterične sekcije’, imenovala pa jo je H. P. B. in W. Q. Judge, ki je bil tajnik
“E. S.” za ZDA - po smrti H. P. B. ti dve osebi (za kratek čas) postaneta skup-
ni vodji “E. S.”.

(prevod I.P.)

C. Jinarajadasa
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Člane Teozofskega društva bi rada spomnila na nastanek Društva v letu 1875
in sicer zato, da ne bi prihajalo do napačnega razumevanja. Zatem, ko sem
bila leta 1873 poslana v Združene države Amerike z namenom, da na psihični
ravni organiziram skupino delavcev, sem dve leti pozneje od svojega Mojstra
in Učitelja prejela naročilo za oblikovanje jedra rednega društva z naslednjimi
poglavitnimi cilji:

1. Univerzalno Bratstvo.
2. Med člani naj ne bi bilo razlikovanja glede na raso, vero ali socialni položaj, tem-
več bi bilo treba vsakega člana presojati in obravnavati glede na njegove zasluge.
3. Študij filozofij vzhoda - predvsem indijskih, njihova postopna predstavitev  jav-
nosti v različnih delih, ki bi razlagala  eksoterične religije v luči ezoteričnih učenj.
4. Na vse možne načine upiranje materializmu in teološkemu dogmatizmu s pred-
stavitvijo obstoja okultnih sil v naravi, ki jih znanost ne pozna, ter psihičnih in duhov-
nih moči v človeku, s sočasno razširitvijo obzorja spiritistov s prikazom, da pri
ustvarjanju pojavov poleg “duhov” mrtvih obstajajo in delujejo številni drugi dejav-
niki. Vraževerje je treba razkriti in se mu izogniti; po svojih najboljših močeh pred-
staviti dobronamerne in slabonamerne okultne sile, ki nas stalno obkrožajo in na
različne načine izražajo svojo navzočnost.

Takšen je bil program v svojih osnovnih potezah. Dvema glavnima ustanovi-
teljema ni bilo povedano, kaj morata narediti ali kako naj ustanovita in
pospešita rast Društva ter želenih rezultatov; niti nista prejela nikakršnih
določenih zamisli, ki bi se nanašale na zunanjo organiziranost - vse to je bilo
povsem prepuščeno njuni odločitvi. Ker spodaj podpisana nimam razvitih
sposobnosti za takšno delo, kot je tehnično oblikovanje in administriranje
Društva, je bilo njegovo upravljanje prepuščeno polkovniku H. S. Olcottu,
ki so ga prvi ustanovitelji in člani potem izvolili za dosmrtnega predsednika.
Vendar pa, če dvema ustanoviteljema ni bilo naročeno, kaj morata narediti,
pa sta bila določno poučena o tem, kaj nikoli ne smeta narediti, čemu se mo-
rata izogibati in kaj Društvo nikoli ne sme postati. Cerkvene organizacije,
krščanske in duhovne sekte so bile predstavljene kot bodoče nasprotnice
našega Društva.*
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*Liberalno-krščanski član Teozofskega društva je nasprotoval študiju vzhodnih re-
ligij in dvomil, da je na voljo prostor za nastanek kakršnega koli novega društva -
prejeli smo in zanj kopirali pismo, ki je odgovorilo na njegove pomisleke in na pred-
nostno obravnavanje krščanstva; po prejemu tega pisma ni več zanikal primernosti
nastanka društva, predlaganega kot Teozofsko združenje. Nekateri izvlečki iz tega
pisma bodo jasno predstavili naravo Društva, ki je bila takrat zastavljena in da smo
v tistih dneh poskušali  najbolje kot smo zmogli, zgolj slediti in izvršiti namene
resničnih snovalcev Društva. Spoštovanemu gospodu, ki je izjavil, da je teozof in
da ima pravico presojati druge ljudi, je bilo rečeno … (V večjem delu članka, tako
kot v opombah, pojav več postankov z vstavljanjem več pik … ne kaže na izločanje
besed, temveč le na začetek novega stavka ali misli, ki je še posebej poudarjen. - C.
J.)

Nimate pravice do takšnega naziva. Vi ste le filo-teozof, kajti nekdo, ki je dosegel
popolno razumevanje naziva teozof in njegove narave, ne bo presojal nobenega člo-
veka ali dejanja ... Trdite, da je na tem svetu vaša religija najvišji in dokončni korak
na poti do božanske Modrosti in da je vnesla v arterije starega, propadajočega sveta
novo kri in življenje ter resnice, ki so bile poganom neznane. Če bi bilo res tako,
potem bi vaša religija vnesla najvišje resnice tudi v vse družbene, javne in mednarod-
ne odnose v krščanskem svetu. Namesto tega pa lahko vsak spozna, da vaše družbeno
in zasebno življenje ne temelji na splošni moralni solidarnosti, temveč zgolj na ne-
nehnem medsebojnem nasprotovanju in povsem mehanskem ravnovesju individual-
nih moči in interesov ... Če bi bili teozof, potem ne bi počeli tega, kar počno tisti
okrog vas, ki se sklicujejo na Boga Resnice in Ljubezni, a služijo temnim Silam
Moči, Pohlepa in Sreče. Ko gledamo v srž vaše krščanske civilizacije, opažamo ista
žalostna znamenja starega: realnosti vaših vsakodnevnih življenj so diametralno
nasprotne vašim religioznim idealom, čeprav to ne čutite tako; misel, da so zakoni,
ki vladajo vašemu življenju, tako na področju politike kot družbene ekonomije v
bolečem nasprotju z izvori vaše religije - vas, kot kaže, sploh ne muči. Če pa so za-
hodni narodi tako popolnoma prepričani, da se ideal v praksi nikoli ne more udejanjiti
in da praksa nikoli ne bo dosegla ideala - potem se morate odločiti: ali je vaša religija
nepraktična in v tem primeru ni nič drugega kot domišljava utvara, ali pa, da bi sicer
lahko bila praktično uporabna, vendar pa ste vi sami tisti, ki ne poskrbite za to, da
bi njeno etiko uporabili v svojem vsakodnevnem življenju ... Zato, preden povabite
druge narode k “obloženi kraljevi mizi”, od katere vaši gostje vstajajo bolj sestradani
kot so bili prej,  in preden jih poskušate pripeljati na pot vašega načina razmišljanja,
raje poglejte v krožnik, ki ga oni ponujajo vam … Pod vladavino in vplivom ekso-
teričnih prepričanj, ki so le groteskne in mučne sence teozofskih realnosti, bo vedno
obstajalo zatiranje slabotnih in revnih ter tipično medsebojno bojevanje zdravih in
mogočnih ... Zgolj ezoterična filozofija - duhovno in psihično spajanje človeka z
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Naravo - je tista, ki lahko skupaj z odkrivanjem temeljnih resnic prinese  tako želeno
vmesno stanje med dvema skrajnostma, med človeškim egoizmom in božanskim
altruizmom, in končno pripelje do ublažitve človeškega trpljenja ...” (Za nadaljevanje
poglej zadnjo stran. (Tako v rokopisu. Nadaljevanje pisma Mojstra je na strani 41
in se prične z besedami: “Teozofija ne sme predstavljati.” - C. J.)

Zaradi še večje jasnosti:

(1) Ustanovitelji morajo uporabiti ves svoj vpliv, da bi se uprli kakršni koli
sebičnosti, z vztrajanjem pri iskrenih, bratskih čustvih med člani - vsaj na
zunaj; delati na tem, da bi ustvarili duh enotnosti in harmonije, ne glede na
veliko raznolikost prepričanj; od članov pričakovati  in zahtevati veliko med-
sebojno strpnost in usmiljenost za pomanjkljivosti drugih; vzpodbujanje med-
sebojne pomoči pri raziskovanju resnic na katerem koli področju - moralnem
ali fizičnem - in celo v vsakodnevnem življenju.

(2) Kar najbolj močno se morajo upreti vsemu, kar se približuje dogmatični
veri in fanatizmu - verovanje v nezmotljivost Mojstrov ali celo v sam obstoj
naših nevidnih Učiteljev, kar je treba najprej preveriti. Po drugi strani pa -
ker se zahteva veliko spoštovanje do osebnih pogledov in prepričanj - ko ka-
teri koli član Društva  kritizira vero ali prepričanje nekega drugega člana, to
prizadene njegova čustva ali kaže nesprejemljivo samopotrjevanje (medse-
bojni prijateljski nasveti so bili dolžnost, razen če so bili odklonjeni) - bo to
takemu članu prineslo izključitev. Treba pa je opogumljati najvišji duh svo-
bodnega raziskovanja, ki ne sme biti oviran od nikogar in ničesar.

Člani teozofske organizacije, ki so predstavljali vse sloje v društvu, kot tudi
vsa prepričanja in verovanja - krščanski duhovniki, spiritisti, svobodomisleci,
mistiki, masoni in materialisti - so se tako prvo leto sestajali in živeli v okviru
teh pravil - v miru in prijateljstvu. Zaradi klevetanja in obrekovanja je prišlo
le do dveh ali treh izključitev. Kljub temu, da so bila pravila kot preizkusna
še nepopolna, so jih člani striktno uveljavljali in spoštovali. Prvotna vstopna
pristojbina petih dolarjev je bila kmalu odpravljena kot nezdružljiva z duhom
združenja, člani pa so navdušeno obljubili, da bodo podpirali Matično društvo
in krili stroške za raziskovalne naprave in knjige, za honorar tajniku (g. Cob-
bu), itn. To je bila Reforma št. l. Po treh mesecih je blagajnik, g. H. Newton,
ki je bil bogat gospod iz New Yorka, povedal, da ni nihče nič plačal ali mu
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pomagal kriti stroške za dvorano za sestanke, pisarniške potrebščine, tiskanje,
itn., tako da je moral sam nositi breme teh stroškov. To je počel še nekaj časa,
nato pa je kot blagajnik odstopil. Od takrat naprej je moral vse plačevati pred-
sednik-ustanovitelj, polkovnik H. S. Olcott. Tako je ravnal celih osemnajst
mesecev. Preden so ustanovitelji z dvema angleškima delegatoma, ki sta zdaj
njihova smrtna sovražnika, odšli v Indijo, je bila ‘pristojbina’ znova uvedena,
vendar pa je bil zbrani denar namenjen Arya Samaju iz Aryavarte, s katerim
se je Teozofsko društvo združilo. Predsednik-ustanovitelj je bil tisti, ki je iz
svojega žepa plačal ogromne stroške prevoza iz Amerike v Indijo in namesti-
tve v Bombaju ter je  sam skoraj osemnajst mesecev podpiral dva angleška
delegata. Ko je njemu in tudi tajniku zmanjkalo denarja, je bila sprejeta odlo-
čitev, da bo ‘vpisna pristojbina’ porabljena za delo glavnega sedeža.

Zaradi hitre rasti Društva v Indiji, so se hitro dopolnjevala tako Pravila kot
Statuti, ki pa niso proizvod zavestnega razmišljanja ali kapric predsednika-
ustanovitelja, temveč rezultat letnih srečanj Generalnega sveta. Če so jih člani
Generalnega sveta oblikovali tako, da so dali večja pooblastila predsedniku-
ustanovitelju, je to posledica njihovega popolnega zaupanja vanj in v njegovo
predanost ter ljubezen do Društva ter sploh ne - kakor se navaja v “Nekaj
besed itn.” - dokaz za njegovo ljubezen do moči in oblasti. Kakorkoli, o tem
več pozneje.

Nikoli se ni zanikalo, da je bila organizacija Teozofskega društva zelo nepo-
polna. Motiti se je človeško. Vendar pa, če je mogoče dokazati, da je predsed-
nik naredil to, kar je v danih okoliščinah in po svojih najboljših močeh lahko,
potem ga ne bi smel nihče, še najmanj pa nek teozof, obremeniti z grehi ce-
lotne skupnosti, kot se to počne zdaj. Vse od ustanoviteljev do zadnjega člana,
je Društvo sestavljeno iz nepopolnih, smrtnih ljudi in ne bogov. To so vedno
trdili tudi njegovi voditelji. ‘Tisti, ki misli, da je brez greha, naj prvi vrže ka-
men.’ Dolžnost vsakega člana Sveta je, da nudi nasvet in da o kakršnem koli
nekorektnem delovanju obvesti celotni organ. Svétnik je eden od tožnikov. S
tem, ko na svojem položaju nikoli ni uporabil svoje pravice v zvezi s predlo-
ženimi očitki in ob tem, ko nima opravičila, da njegovim pravičnim pred-
stavam ni nihče prisluhnil., z javnim izjavljanjem tega, kar bi moral najprej
izjaviti osebno, tako greši zoper Pravilo št. XII. Celoten zapis se zato zdaj
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bere kot klevetniško obrekovanje, ker je poln neteozofskih in nebratskih
podtikanj, ki jih pisca gotovo nista želela predstaviti v taki luči.

To Pravilo št. XII je bilo eno od prvih in najbolj modrih. Ker ga je pred-
sednik-ustanovitelj zanemarjal takrat, ko bi ga moral najbolj uveljaviti in ko
je bilo to najbolj potrebno, je nadse priklical sedanjo kazen. (Po dolgih letih
je modro pravilo, po katerem so vsakega člana, obtoženega obrekovanja ali
klevetanja, ob zadostnih dokazih izključili iz društva - zastarelo. Za iste
obtožbe sta obstajala  dva ali trije osamljeni primeri izključitve članov, ki pa
niso pomembni. Evropejci s položajem in imenom so smeli Društvo
dobesedno pokriti z blatom in popolnoma nekaznovano klevetati svoje brate.
To je predsednikova karma - in pravična je.) Njegova prevelika popustljivost
in nespametna brezbrižnost sta privedli do zdajšnjih obtožb o zlorabi moči,
ljubezni do oblasti, bahanju, nečimrnosti itn. Poglejmo, do kolikšne mere so
te obtožbe morda opravičene.

Vidimo lahko, da je ustanovitelj dvanajst let skoraj sam garal za interese
Društva in za splošno dobro - in ne za svoje lastno. Edini očitek, ki ga je
takrat lahko slišal, je bil, da si ne vzame čas za svoj osebni razvoj in študij.
Posledice tega upravičenega očitka se zdaj kažejo tako, da mu tisti, za katere
je garal, prvi očitajo, da ne pozna določenih hindujskih izrazov, da uporablja
nek izraz namesto nekega drugega;  da je, na primer, ob neki priložnosti upo-
rabil besedo ‘jivanmukta’ za hindujskega “chelo”! To je res strašen zločin ...
Vemo, da hindujski “chele” gotovo ne bodo nikoli napačno uporabili dobro
znanih izrazov iz svoje religije, vendar pa, po drugi strani, kdo pa sledi Poti
Jivanmukte in najvišje teozofske Etike po kraljevski cesti sebične ambicije,
laži, klevetanja, nehvaležnosti in obrekovanja. Očitno je, da vse poti vodijo
v Rim in v Naravi obstaja tudi takšna stvar kot so “Mahatme Dugpe” … Za
teozofsko stvar in resnico bi bilo veliko bolj zaželeno, ko bi bile kritike, na-
slovljene na našega predsednika, v glavnem manj naučene in ko bi se bolj
približale njegovi vseodpuščajoči dobri naravi, njegovi resnični iskrenosti in
nesebičnosti; kajti večinoma so člani nenaklonjeni temu, da bi voljno poslušali
tiste, ki so kot omenjeni ‘Vikarji iz Braya’ (op. p. v pesmi iz 18. stoletja je
to satiričen opis posameznika, ki temeljito spreminja svoja načela, da ostane
v cerkvenem uradu, ko se okoli njega spreminjajo zunanji pogoji) razvili
sovraštvo do ustanoviteljev - iz neznanih vzrokov.
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Zgornji nasvet je namenjen teozofoma, ki sta pravkar zasnovala svojih ‘Nekaj
besed o Teozofski organizaciji’. Odkrito priznamo, da v svojih očitkih (ki so,
prevedene iz njunega diplomatskega v bolj preprosti jezik v precejšnji meri
videti bolj kot “nemški prepir”) nista osamljena in da so omenjeni očitki veči-
noma točni. Zato mi mora biti dovoljeno, da v tem svojem odgovoru sprego-
vorim o teozofiji in teozofih na splošno in da se ne omejim zgolj na odgovor
do izraženih očitkov. Niti najmanjše želje nimam, da bi bila osebna,  pa čeprav
se je v zadnjem času v Društvu nabralo precej razbeljenega materiala, ki je
posledica večnega trenja takšnih ‘sebičnih osebnosti’, tako da je gotovo mo-
dro pravočasno pogasiti te iskre in pokazati na njihovo pravo naravo.

Potreba in občutek, da so reforme nujne, se nista začeli z dvema pritožnikoma.
Obstajata že več let in izogibanje reformam nikoli ni bil problem, temveč
bolj pomanjkanje izbir, ki bi zadovoljile vse teozofe. Do dandanes tako še
nismo našli tistega ‘modrega človeka’ z Vzhoda ali Zahoda, ki ne bi znal
zgolj diagnosticirati bolezni Teozofskega društva, temveč tudi ponuditi
nasvet in obenem še zdravilo za njegovo ozdravitev. Lahko je napisati: “Nima
smisla predlagati kakršne koli določene ukrepe (za take reforme, ki jih je
zgleda veliko težje predlagati kot nanje nejasno namigniti), kajti vsak, ki ima
le kanček vere v Bratstvo in moč Resnice, bo dojel, kaj je potrebno storiti.”
- zaključi kritika. Človek morda lahko ima tako vero, vendar pa vseeno ne
bo dojel, kaj je najbolj treba storiti. Dve glavi sta več vredni kot ena sama;
in če bi se katera koli od praktičnih reform ponujala našim strogim sodnikom,
pa  bi se odločili, da nam odrečejo korist od njihovega odkritja, bi bilo to zelo
nebrat- sko. No, doslej smo prejeli zgolj zelo nepraktične predloge za reforme,
pa še ti niso bili posebej opredeljeni. Ustanoviteljem in celotnemu osrednjemu
Društvu na glavnem sedežu se na primer predlaga, da bi izražali svojo teozof-
sko naravo tako, da bi živeli kot ‘ptice v zraku in lilije na polju, ki ne sejejo,
niti ne žanjejo, ki ne orjejo, niti ne branajo in ne razmišljajo o naslednjem
dnevu’. To je težko izvedljivo celo v Indiji, kjer človek sicer lahko hodi okoli
v svojih angelskih oblačilih, vendar pa mora kljub temu plačati najemnino in
davke. Ponujen je bil še drug predlog, nato še tretji in četrti - vsak od njih še
manj izvedljiv od predhodnega - katerih neizogibna zavrnitev je končno
pripeljala do kritike, ki jo zdaj obravnavamo.

Po skrbnem branju ‘Nekaj besed itn.’ bo vsak buden um dojel, da čeprav v
besedilu niso ponujeni nikakršni “določni ukrepi”, se ves smisel navedenih
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argumentov nagiba zgolj k enemu zaključku, da je cilj le nek logični sklep,
ki je bolj hindujski kot metafizični. Če povzamem, pripombe v njih jasno po-
vedo: “Slabe rezultate uničite tako, da uničite vzroke, ki so jih povzročili.”
Takšen je apokaliptičen pomen pisma. Čeprav so tako vzroki kot rezultati
prikazani boleče in dejansko objektivno, pa jih je mogoče strniti zgolj na ta
način: ker se je pokazalo, da je Društvo rezultat in sad slabega predsednika
in ker je slednji rezultat tako ‘neteozofsko’ organiziranega Društva - in,  nje-
govega bolj slabega kot koristnega Generalnega Sveta - ‘odstranimo vse te
vzroke in izginili bodo tudi ti rezultati. To pa pomeni, da bo Društvo prenehalo
obstajati. Ali je res takšna srčna želja teh dveh pravih in iskrenih teozofov?

Obtožbe - predstavljene “tistim članom, ki jih zanima napredek resnične teo-
zofije” -, ki kot kaže pomenijo, da je ‘teozofija ločena od Društva’ - lahko
zdaj navedemo po vrstnem redu in na njih odgovorimo. Predstavljajo jih
naslednji ugovori:

(I) V zvezi z besedilom Pravil, ki se nanaša na pooblastila, poverjena pred-
sedniku-ustanovitelju od Generalnega sveta. Ta ugovor se zdi zelo upravičen.
Stavek ... Dolžnost Generalnega sveta naj bi bila ‘svetovati predsedniku-
ustanovitelju v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih predsednik posreduje General-
nemu svetu’ si je mogoče dejansko razlagati tako, da o vprašanjih, ki
jih predsednik-ustanovitelj ne bi posredoval Generalnemu svetu ... člani Ge-
neralnega sveta ne bi spregovorili. Pravila se spreminjajo, v vsakem primeru
se popravljajo in urejajo vsako leto. Ta stavek je mogoče izločiti. Storjena
škoda do zdaj ni bila tako strašna.

(II) Ugovor pravi, da številni člani po funkciji, katerih imena najdemo na
seznamu Generalnega sveta, konvenciji niso znani; da jih Društvo ‘pod nje-
govo posebno skrbjo’ zelo verjetno sploh ne zanima; da so se mu nekoč pri-
družili, nato pa verjetno pozabili, da obstaja in se umaknili iz združenja. Upo-
rabljeni argument je zelo upravičen. Zakaj članom, ki bivajo ali obiskujejo
glavni sedež, ne bi uradno predstavili, da je takšno paradiranje imen neprimer-
no? Vendar pa, v kakšnem smislu lahko takšna administrativna napaka ali
brezbrižnost ovira ali preprečuje ‘napredek resnične teozofije’? (Poleg tega
je pisec obtožb v ‘Nekaj besed itn.’ že več kot dve leti član Generalnega sveta
- glej Pravila 1885 - in zakaj ni spregovoril že prej?)
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(III) ‘Člane imenuje predsednik-ustanovitelj’ ... se glasi ugovor; ‘Generalni
svet zgolj svetuje v zvezi z vprašanji, ki so mu posredovana’ ... In ‘ob tem je
predsedniku-ustanovitelju podeljena moč, da izdaja ‘posebne odredbe’ in ‘za-
časna pravila’ v imenu tega (’slamnatega’) Generalnega sveta (Pravilo št.
IV., 20. stran). Še več, ugovarja se kvorumu petih ali celo treh članov od 150
-članskega Generalnega sveta, ki lahko odloča o katerem koli življenjsko po-
membnem vprašanju, če Predsednik presodi,  da je to nujno potrebno itn.

Takšno ‘neteozofsko’ razkazovanje avtoritete, pravita gospoda M. M. Chat-
terji in A. Gebhard, vodi Društvo v absolutizem, ‘tiranijo’ in papeško nezmot-
ljivost itn. Kakor koli že imata prav, pa načeloma ne bi smela spregledati
nesmiselnih pretiravanj pri uporabi pridevnikov; ko je na 9. strani predsednik
obtožen za ‘tiransko oblast’, ‘centralizacijo moči’ in ‘papeško institucijo’ -
pa je na 11. strani predsednik prikazan kot tisti, ki iz tega centra absolutizma
‘izdaja posebne odredbe’ - ki pa jih nihče ne spoštuje, če to ne želi! “Dobro
je znano,” pripomni glavni pisec, “da niso zgolj posamezniki, temveč cele
lože (veje) odklonile plačilo te (letne) članarine ... dveh šilingov”; kot kaže
brez kakršnih koli posledic, ki bi zaradi tega zanje nastale. Tako se zdi, da
ugovor ne bi smel biti namenjen neobstoječi avtoriteti, temveč zgolj jalovemu
in nekoristnemu razkazovanju moči, ki nikomur ni mar. Res je treba ugo-
varjati politiki izdajanja ‘posebnih odredb’, ki ponuja tako žalostne rezultate;
vendar pa ne zato, ker temelji na težnjah po absolutizmu, temveč preprosto
zato, ker postaja izredno smešna. Podpisana sem ji že pred časom ugovarjala,
vendar me je k temu gnal bolj duh svetovljanskega ponosa in neteozofskega
občutka samospoštovanja, kot pa nekaj, kar bi bilo podobno jogijskemu us-
miljenju. Z obžalovanjem priznavam, da lahko svet posmehljivcev in neteozo-
fov v takšni politiki najde glavno gradivo za zabavo. Vendar pa je resnični
čudež to, kako lahko določeni evropski teozofi, ki so takrat, ko so delovali v
skladu s svojo vestjo in dolžnostjo, pogumno branili svet in se izpostavili
kakršnemu koli smešenju, opredelijo za zločin nekaj, kar je v najslabšem
primeru neškodljivo, pa četudi je smešno in zgolj drobna nečimrnost; želja
po priznavanju pomena, ne ustanovitelju, temveč njegovemu Društvu, za
katerega je on vsak dan pripravljen umreti. Smešenje ene vrste si zasluži
smešenje druge vrste. Zahodni teozof, ki zaradi določenih karizmatičnih raz-
logov nosi dolge lase in tudi sicer kaže ekscentričnost v oblačenju, s svojimi
‘posebnimi odredbami’ ne varčuje nič bolj kot njegov predsednik. Vendar s
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to razliko, da  je slednji, ki ostaja prijazen in bratski do ‘posameznih teozofov
in celo lož (vej)’ - ki grajajo njega in njegove ‘odredbe’ ter zavračajo plačilo,
ki ga drugi izvajajo - desetkrat bolj teozofski in zvest načelu bratstva kot prvi,
ki ga kleveta in naslavlja s takšnimi neusmiljenimi izrazi, namesto da bi ga
opozoril na ustvarjene slabe učinke. Na nesrečo niso tisti, ki najbolj glasno
govorijo o kreposti in teozofiji, obenem tudi najboljši primeri za obojne. Ne-
kateri, če sploh kateri, so najprej poskušali odstraniti bruno iz lastnega očesa,
preden so povzdignili svoj glas proti drobcu prahu v očesu svojega brata. Po-
leg tega se zdi, da je v teh časih  to silovito obtoževanje brez nudenja pomoči
pri odstranjevanju vsakih takih drobcev postalo pravo teozofsko besnenje.

Društvo se ostro kritizira zaradi tega, ker prosi svoje bolj premožne teozofe
(revni so že vnaprej izvzeti), da bi plačali dva šilinga in tako pomagali porav-
nati stroške na glavnem sedežu. Obtožuje se, da je ‘neteozofsko’, ‘nebratsko’
in da ‘vstopna pristojbina’ v višini enega funta ni nič drugega kot ‘razprodaja
bratstva’. V tem primeru se lahko naše ‘bratstvo’ znova prikaže na veliko
višji ravni kot katero koli drugo združenje, preteklo ali sedanje. Teozofsko
društvo ni nikoli izražalo ambicioznih pretenzij, da bi v teozofiji in bratstvu
zasenčilo prvotno bratstvo Jezusa in njegovih apostolov (Vendar pa se zdi,
da bo teozofskemu bratstvu usojeno po številu preseči skupino apostolov
svojih zanikajočih Petrov, nevernih Tomažev in občasno celo Iškariotov, ki
so pripravljeni svoje bratstvo prodati za manj kot 30 srebrnih šekelov) in tisto
‘organizacijo’, ki si razen tega, da občasno prosi in je ob tem zavrnjeno, po-
maga sámo, ne da bi prosilo - tako kot se to dejansko odvija v resnični skup-
nosti bratov. Kakor koli že, tako delovanje, ki se zdi tako zelo neteozofsko
in škodljivo za novodobno kulturo, v kateri je narodom dovoljeno, da drug
drugemu kradejo lastnino in pričakujejo, da bodo zaradi tega počaščeni -
očitno ni ovira za božanskost in svetništvo prej omenjene ‘bratske’ skupine.
Naše Društvo si nikoli ni želelo dvigniti nad bratstvo in etiko, ki ju je pridigal
Kristus, vendar zgolj nad  tistim hlinjenim/lažnim cerkvenim krščanstvom -
kot so prvotno naročili naši MOJSTRI. In če ne delujemo slabše kot je to
počelo Evangelijsko Bratstvo in mnogo bolje kot katera koli cerkev, ki bi
takoj izključila vsakega člana, če bi preveč odlašal s plačilom cerkvenih dav-
kov, je res težko sprevideti, zakaj bi našo ‘organizacijo’ preganjali lastni člani.
Vsekakor bi morala biti v teh težavnih dneh, ko je vsak nagnjen k temu, da
bi v Društvu odkril kakšno napako in mu le redki pomagajo, peresa članov
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manj ostra, saj je v Adyarju predsednik-ustanovitelj pri svojem delu in garanju
sam s še nekaj predanimi teozofi, ki mu nudijo pomoč.

(IV) “Nikjer ne obstaja takšna institucija, kot je Matično društvo”, nam pra-
vijo. “Izginilo je iz Pravil in ... zakonito ne obstaja” ... “Društvo, ki nima lis-
tine (ang. charter), ni zakonito; vendar pa noben teozof zaradi tega nima več
pravnega statusa. Ali na celem svetu obstaja en sam član, ki bi bil pred zako-
nom ali sodnikom priznan - kot teozof? Zakaj  potem gospoda ‘tožnika’ sama
sebe imenujeta ‘teozofa’, če slednji naziv ni nič bolj zakonsko priznan kot
omenjeno ‘Matično društvo’ ali sam glavni sedež? To, da matično telo obstaja
in bo obstajalo tako dolgo, dokler bo živel še zadnji moški ali ženska iz pr-
votne skupine teozofov ustanoviteljev. To - kot telo, Matično društvo, zaradi
svojih moralnih značilnosti pomeni, da majhno jedro teozofov, skozi nevihte
in udarce, verno ohranja izvirni program Teozofskega društva, takšnega kot
je bil zasnovan pod vodstvom in navodilih tistih, ki jih to jedro priznava - in
jih bo vse do svojega zadnjega diha - kot resnične snovalce gibanja, njihove
žive, Svete MOJSTRE IN UČITELJE. 1 (Člani Teozofskega društva vedo -
tisti pa, ki ne vedo, pa bi morali vedeti - da pred našim prihodom v Indijo
izraz ‘Mahatma’, ki se ga zdaj tako pozorno analizira in se mu oporeka, iz
nekaterih skrivnostnih razlogov za naše Mojstre nikoli ni bil v uporabi. Mno-
go let so bili znani kot ‘Bratje Adepti’, ‘Mojstri’ itn. Hindujci so bili prvi, ki
so ta izraz začeli uporabljati za dva Učitelja. To ni mesto za neko etimološko
razpravo o primernosti ali neprimernosti te kvalifikacije v zvezi s tem prime-
rom. Kajti stanje, Pot Mahatme je ena stvar, dvojni samostalnik Maha-atma
(Velika Duša) pa povsem nekaj drugega. Hindujci bi morali poznati vrednost
uporabljenih metafizičnih sanskrtskih imen, saj so bili prvi, ki so jih uporabili
za označevanje MOJSTROV.)

(V) Obtožbe, da ima Teozofsko društvo ‘zakone, ki niso potrjeni’, '‘nezako-
nito zakonodajno telo’, ‘Matično društvo, ki ne obstaja’ in najslabše od vsega
- ‘predsednika nad vsemi pravili’ - so zato zgolj delno točne. Pa tudi, če bi
bile popolnoma resnične, bi bilo mogoče takšna pravila odpraviti z zamahom
peresa ali pa jih preoblikovati. Vendar pa se sedaj pojavi nenavadni del ostre
filipike (op. p. ime za enega od Demostenovih govorov proti Filipu II. Make-
donskemu, 359-336 let pr. n.št.) naših zgovornih Demostenov proti Teozof-
skemu društvu. Po šestih straneh (od dvanajstih), ki so polne obtožb, pisec
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na sedmi strani priznava - da so bila (pravila) preoblikovana! - “Zgornje vr-
stice” nas pouči (pozneje), “so bile napisane v zmoti, da so bila ‘Pravila’, ki
nosijo datum 1885, zadnja. Pozneje je bilo odkrito, da obstaja še kasnejša
različica pravil, datirana 1886, ki je preoblikovala starejša pravila v številnih
točkah. Toliko bolje.” - Zakaj se je potem treba v tem primeru spotikati ob
napake v starih Pravilih, če ta ne obstajajo več? Vendar pa tožnika tega vpra-
šanja ne vidita v taki luči. Odločena sta delovati kot teozofska Nemeza (op.
p. grška boginja maščevanja); na noben način jima ne vzame pogum odkritje
novih pravil, tako da dodajata, da ‘je nujno preučiti prejšnja pravila, da bi
dognali osnovno načelo, ki se nadaljuje tudi skozi sedanja pravila’. To spo-
minja na povest o ‘Volku in jagnjetu’. Kot vidite, je tako ‘bistveno to, da kon-
vencija nima moči, da bi pripravljala kakršna koli pravila, ker je taka moč
v nasprotju z duhom Teozofije’ itn.

To je najbolj nenavaden argument od vseh možnih. Na takšni osnovi ni možno
nobeno Bratstvo, nobeno združenje, nobeno društvo. Še več od tega: noben
teozof, ne glede na svetost njegovega sedanjega življenja, ne bi imel pravice,
da bi se imel za teozofa, kajti vedno bi obstajala neka nujna potreba, da se
preveri njegovo zgodnejše življenje ‘zaradi dognanja osnovnega načela’, ki
vlada naravi sedanjega človeka - stavim 10 proti 1, da bi bilo neprimerno, da
bi ga imenovali teozof! Tak poskus bi bil gotovo zelo neprijeten za večino
tistih članov, ki jih je pridružitev k Teozofskemu društvu spremenila. In
takšnih je večina.

Po silovitih in resnih obtožbah bi človek pričakoval tudi kaj dobrega, pri-
jateljskega in kakšen teozofski, praktičen nasvet. Vendar ne, noben se ne po-
nuja, saj nam je bilo že prej rečeno, da ‘nima, smisla predlagati kakršen koli
določen ukrep, saj nihče s kančkom vere v Bratstvo in moč Resnice, ne bo
dojel, kaj je potrebno storiti.’ Očitno predsednik-ustanovitelj nima vere v
‘Bratstvo’ in ‘moč Resnice’. To se vidi po tem, ker naj ne bi spregledal: (a)
da je bil glavni sedež, ki je odprt za vse teozofe, katere koli rase ali socialnega
položaja, da v njem ‘brez plačila za hrano in nastanitev’ preživijo celo leto -
nebratska organizacija; (b) da bi moral ‘osrednji urad v Adyarju, ki hrani
zapise in zbira informacije’ ter v katerem evropski in hindujski stanovalci
delajo brezplačno, nekateri pa celo pomagajo z lastnim denarjem, če ga imajo
- s tako prakso nadaljevati, v skladu z metodo in načeli Georgea Millerja iz
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Bristola; namreč, številni oskrbniki in osebje v adyarskih uradih, ki jih vodi
predsednik-ustanovitelj, bi morali vsako jutro na kolenih z molitvijo prositi
za košček kruha in mleko ter čakati na ‘čudež’; in končno (c) da vse dobro,
ki ga opravi Društvo, sploh ni dobro, temveč ‘duhovno napačno’ zato, ker
‘omejeno smer dobrega delovanja imenuje (teozofija) Božanska Modrost’.

Podpisana sem vedno poskušala biti potrpežljiva teozofinja, ki se je doslej
trudila pod vtisom, da ne more najti nič drugega kot subtilno sholastiko in
prisiljen sofizem, tako kot kamen iz Rosette svojega Champolliona. Najbolj
budni teozofi so zdaj vabljeni, da v ‘Nekaj besed’ - kar pisca ali pisec namigu-
jeta v nejasnem in olepšanem jeziku - razkrijejo: ‘Dol s Teozofskim društvom,
predsednikom-ustanoviteljem in njegovim glavnim sedežem!’ To je edina
možna razlaga za obtožbe na dvanajstih straneh, na katere poskušam zdaj
odgovoriti. Kaj pa naj bi sicer potegnili iz sledeče zmešnjave nasprotujočih
si trditev:

(a) Predsednik-ustanovitelj je predstavljen kot ‘tiran’, ‘potencialni absolutist’,
'nagnjen k papeški moči’ in ‘beneškemu Svetu treh’ v skoraj vsakem stavku,
z besedami, ki so vse namenjene istemu učinku. V pismu pa se v isti sapi pri-
znava, ‘da je londonska loža povsem ignorirala Pravila (papeškega absolu-
tista), ki jih je objavil glavni sedež v Adyarju.’ In kljub temu ‘londonska loža
Teozofskega društva’ še vedno živi in diha, nihče pa vsaj doslej ni slišal, da
bi jo kdo izobčil ...;
(b) Pravilo št. XIV. pravi, da bi moralo Društvo ‘obravnavati zgolj znanstvena
in filozofska vprašanja’ in zato naj bi bilo “povsem očitno (?), da sta moč in
položaj, ki ju ‘Pravila’ dodeljujejo predsedniku-ustanovitelju, Generalnemu
svetu in konvenciji, v nasprotju z duhom, ki veje iz deklariranih ciljev Društ-
va.”

V tej zvezi bi bilo mogoče dobro citirati celoten odstavek v Pravilih, kjer se
pojavijo te besede, da ne bi dlakocepili o možni napačni razlagi Pravil. (št.
XIV. - Društvo mora obravnavati zgolj znanstvena in filozofska vprašanja in
ker ima lože (veje) v različnih delih sveta, pod različnimi oblikami oblasti,
ne dopušča svojim članom kot takim, da bi se vpletali v politiko, in odklanja
kakršen koli poskus, da bi karkoli storili v korist ali škodo kateri koli politični
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stranki ali odredbi. Posledica kršitve tega pravila je izključitev. To prej pri-
kazuje v drugi luči to, kar se zdi prikladno, če pozabimo, da ‘znanstvena in
filozofska vprašanja’ niso edini deklarirani cilji Društva. Ne pustimo prostora
za dvom, da je v obtožbah več duše, kot bi bilo strogo teozofsko.) Ali ni po-
vsem samoumevno, da so bile besede ‘zgolj z znanstvenimi in filozofskimi
vprašanji’ vnesene kot nujno svarilo pravim teozofom, ki bi lahko s tem, ko
se ukvarjajo s politiko znotraj katere koli lože (veje) Društva, škodili in uničili
celotno telo - s pričetkom v Indiji? Ali Društvo ima ali nima več kot 140
Društev, ki so razpršena po vseh štirih straneh sveta in za katere mora skrbeti?
Tako kot v primeru ‘Mahatem’ in ‘poti Mahatme’ tudi glede aktivnega delo-
vanja Društva vlada precejšnja zmeda - hote ali nehote, pisec ne more odločati
- o teozofiji. Ni se nam treba spuščati v razliko med posodo, ki vsebuje neko
tekočino in naravo te tekočine. “Teozofija uči samokulturo ... in ne nadzor”,
nam pravijo. Teozofija uči vzajemno kulturo, preden naj bi začeli s samo-kul-
turo. Enotnost je moč. Vzajemen razvoj in napredek teozofskega mišljenja
kot cilja lahko najbolje dosežemo zgolj z zbiranjem številnih teozofov istega
načina mišljenja v eno ali več skupin, ki jih povezuje magnetna vez bratske
enosti in sočutja. ‘Samokultura’ je za izolirane Hatha jogije, neodvisne od
katerega koli društva, ki se morajo izogibati druženju s človeškimi bitji. To
pa je trojno destilirana SEBIČNOST. Resnični moralni napredek bo namreč
prisoten tam, kjer se ‘zbereta dva ali trije’ v imenu DUHA RESNICE - da bo
duh teozofije med njimi. Govorjenje, da teozofija ne potrebuje društva -
nosilca in zato centra - je enako, kot če bi trdili, da modrost stoletij, ki je v
Britanskem muzeju zbrana v tisočerih knjigah, ne potrebuje niti stavbe, v
kateri so, niti knjig, v katerih jo najdemo. Zakaj potem ne bi svetovali britan-
ski vladi naj zaradi njenega pomanjkanja svetovljanstva in razločevanja uniči
Britanski muzej in vse njegove nosilce Modrosti? Zakaj pa bi porabili tako
velike vsote denarja, da bi plačevali tako številne uradnike, ki pazijo na za-
klade, še posebej, če se ti ne ravnajo v skladu z duhom te modrosti in mu nas-
protujejo. Direktorji teh muzejev so, ali pa tudi ne, nepopolni ljudje; nekateri
od njihovih pomočnikov pa morda niso nikoli odprli kakšnega filozofskega
dela, pa so kljub temu oni tisti, ki skrbijo za knjižnico in jo ohranjajo za
bodoče generacije, za kar se jim je treba zahvaliti. Koliko več zahvale smo
zato dolžni tistim našim samoodpovedujočim se teozofom v Adyarju, ki so
posvetili svoja življenja brezplačnemu služenju v dobro človeštva!
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Ugovarja se tudi diplomam in listinam (charterjem), še posebej pa ‘vstopni
pristojbini’. Slednja naj bi bila ‘davek’ in zato ‘nezdružljiva z načelom brat-
stva’ ... ‘prisiljeno darilo ni bratsko’ itn. Zanimivo bi bilo videti, kam bi bilo
Društvo privedeno, če bi predsednik-ustanovitelj preveč verno sledil ponu-
jenim nasvetom. ‘Iniciacija’ ob vstopu je bila v Evropi že odpravljena, kar
je pripeljalo do tega, kar bo kmalu postalo jasno - zdaj je nima smisla omen-
jati. Zdaj naj bi sledile še ‘listine (charterji)’ in ‘diplome’. Tako naj ne bi bil
izdan noben dokument, ki bi skupini ali posamezniku potrjeval pridružitev
Društvu. Od tu tudi popolna svoboda, da se nekdo imenuje teozof ali pa da
to zanika. ‘Vstopna pristojbina?’ Resnično, to je strašno in nebratsko ‘izsil-
jevanje’ in ‘prisiljeno darilo’, v primerjavi s tistimi tisoči masonskih lož, klu-
bov, združenj, lig (ki od svojih članov vsako leto izsilijo prava bogastva) in
celo ‘Armade odrešitve’. Slednja v imenu Jezusa duši množice ljudi in poziva
k prostovoljnim prispevkom, ki jih spreobrnjenci plačujejo, saj noben od
‘uradnikov’, ki služijo ‘Armadi’, tega ne počne zastonj. Ali naj bi bilo dobro,
ko bi naši člani morda sledili primeru masonov in njihovi solidarnosti v miš-
ljenju in delovanju ter vsaj zunanji enotnosti, ne glede na to, da od svojih čla-
nov prejmejo tisočkrat več, duhovno kot moralno pa vrnejo mnogo manj kot
mi. Ta sam samcati funt, ki ga pričakujemo od vsakega novega člana, je po-
rabljen v manj kot enem tednu - za potne stroške in dopisovanje s teozofi.
Ali pa naj to razumemo tako, da naj bi to dopisovanje s člani sedaj prepustili
'samokulturi' in ga ukinili, nato pa naj bi sledile še diplome, listine (charterji)
in ostalo? Potem je resnično bolje, da glavni sedež in urad zapremo. A kljub
temu mi dovolite preprosto vprašanje: sprašujem se, ali naj se kot ‘dejanja
nebratskega izsiljevanja’ odpravi plačevanje letnega prispevka za londonsko
ložo Teozofskega društva in 2/6-in od tega zneska za orientalsko skupino in
kako dolgo naj na te prispevke gledamo kot na ‘razprodajo Bratstva’?

Naj nadaljujem. Obtožbe se zaključijo s tako globokimi pripombami, da bi
potrebovali globlje razumevanje od našega, da bi lahko odkrili vse tisto, kar
se skriva za besedami. “Ali je Teozofsko Društvo Bratstvo ali ne?”, sprašuje
tožnik. “Če je Bratstvo, ali je potem mogoče imeti kakršen koli center samo-
voljne moči?” (To je prvič od začetka obstoja Teozofskega društva, da se
podaja takšna obtožba o obstoju samovoljne moči. Ne obstaja veliko ljudi,
ki bi delili to mnenje.) Ohranjanje potrebe po takem centru je zgolj posredno
poudarjanje, da ni mogoče nobeno Bratstvo (Ni treba na široko razpredati,
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da nobeno bratstvo ne bi bilo mogoče, če bi mnogi teozofi delili izvirne
pisčeve poglede.), pa čeprav ta potreba ni bila nikoli dokazana.(!?) Brez
dvoma so pod vodstvom višjih Mojstrov obstajala Bratstva ... (’So’ in še ob-
stajajo - H.P.B.) ... vendar pa v takih primerih Mojstri nikoli niso bili izvoljeni
po geografskem ali kakšnem drugačnem principu. (?) Naravnega vodjo so
ljudje vedno prepoznali po tem, da je utelešal duh človečnosti. Primerjanje
bi bilo že skoraj bogokletno. Največji med ljudmi je vedno prvi v služenju
in se tega, da služi, niti ne zaveda. Ustavimo se, preden dokončno ne zave-
žemo mejnika svetovljanstva okoli vratu teozofije. Ne pozabimo, da teozofija
med nami ne raste s ‘silo in nadzorom, temveč s sončnim žarkom bratstva in
roso samopozabljenja. Če ne verjamemo v Bratstvo in Resnico, se po glavi
posipajmo s pepelom, zjokajmo v raševino in ne uživajmo v škrlatu avtoritete
in slavnostnih oblačilih ponosa in svetovljanstva. Veliko bolje bi bilo, ko
imena teozofija ne bi nikoli slišali, kot pa da bi bilo uporabljeno kot moto za
papeško avtoriteto’ ...

Kdo, po branju tega in brez védenja, da so te retorične cvetke usmerjene proti
nesrečnemu predsedniku-ustanovitelju, si ne bi v svojih ‘očeh uma’ predstav-
ljal nekega Alessandra Borgio, Kaligulo, ali vsaj generala Bootha v njegovi
zadnji metamorfozi! Kdaj, kako in s čim si je naš dobrodušni, nesebični,
vedno prijazni predsednik zaslužil takšen ciceronsko dolg in jezen kritični
govor? Takšno stanje stvari, ki ga obsoja tožnik, obstaja zdaj že dvanajst let.
Tožnik ga je spoznal in imel celo aktivno vlogo pri njegovi organizaciji v
Bombayju in Adyarju, na konvencijah, Svetih, pri Pravilih itn.. Ta silovit
izpad je nedvomno posledica ‘SAMOKULTURE’? Kritik je očitno prerasel
gibanje in se odvrnil od izvirnega programa; od tu njegova ostrina. Vendar
pa, kje je pravo teozofsko usmiljenje, strpnost in ‘sončni žarek bratstva’, o
katerem toliko govori in vztraja pri njem? Resnično - veliko lažje je pridigati
o ‘rosi samopozabe’ takrat, ko človek nima ničesar, o čemer bi razmišljal,
kot zgolj o ustvarjanju fino zaobljenih besednih zvez. Če je moral za potrebe
nastanitve in prehrane vsakega teozofa v Adyarju poskrbeti bogatejši teozof
in ali se tudi nanj izliva isti ‘sončni žarek bratstva’ kot na kritika, ki je v sebi
in še v dveh članih plemenitega uma odkril neskončno bratsko skrb, bratsko
in požrtvovalno predanost - potem se našemu predsedniku-ustanovitelju ne
bi bilo treba poniževati pred našimi teozofi. Kajti če mora prositi za dva ši-
linga letno - bi bilo prav, ko bi tisti Evropejci in Hindujci, ki noč in dan pro-
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stovoljno ter zgolj v zameno za malo zahvale in časti delajo v Adyarju, imeli
vsaj en obrok dnevno. Sveže ‘rose samopozabe’ ne smemo uporabiti za to,
da bi ohladili srce in vzgojili smrtonosno plesen pozabljivosti do te mere, kot
je ta. Zdi se, da je ostri kritik spregledal dejstvo, da je med zadnjo krizo
celotno osebje naših predanih uradnikov v Adyarju, od najmlajšega brata v
uradu do predsednika, cele mesece živelo od petih drahem na dan in si zmanj-
šalo obroke na minimum. In to je ta trohica, ki izhaja iz ‘prispevka dveh ši-
lingov’, plačanega zavestno, ki pa se zdaj imenuje izsiljevanje, želja po živ-
ljenju v ‘škrlatu avtoritete in slavnostnih oblačilih ponosa in svetovljanstva’!

Naš ‘brat’ ima prav. ‘Posujmo si glavo s pepelom in zjokajmo se v raševino’,
če bo moralo Teozofsko društvo prenašati takšne nebratske kritike. Resnično
‘bi bilo bolje, ko imena teozofija ne bi nikoli slišali, kot da je uporabljeno za
moto’ - ne za papeško avtoriteto, ki v Adyarju ni nikjer drugje kot le v kriti-
kovi domišljiji - temveč kot moto ‘samorazvitega fanatizma’. Vse velike us-
luge, vso plemenito delo, ki ga je tožnik naredil za Društvo, zbledi in izgine
ob taki hladnokrvnosti. Gotovo si ne more želeti popolnega uničenja Društva?
Če pa si, je to brez koristi, kajti Teozofskega društva kot telesa ni mogoče
uničiti. To ni v moči ustanoviteljev niti v moči njihovih kritikov. Niti  prijatelj
niti sovražnik ne more uničiti tega, čemur je navkljub vsem napakam
voditeljev usojeno obstajati. To, kar so s svojo avtoriteto, pa tudi navodili
‘Visoki Mojstri’ ustvarili in ustanovili - MORA IN BO ŽIVELO.

Vsak od nas in vsi skupaj bomo v njem prejeli njegovo ali njeno Karmo, no-
silec teozofije pa bo ostal neuničljiv in neuničen, bodisi od roke človeka ali
nesramneža. Ne, ‘resnica ni odvisna od dvigovanja rok’. V primeru tako zelo
zlorabljenega predsednika-ustanovitelja mora biti odvisna od navajanja dej-
stev. Trnova in polna pasti je bila njegova strma pot, ki jo je moral v prvih
letih prehoditi sam in brez pomoči. Nasprotovanje zunaj Društva, ki ga je
moral zgraditi, je bilo strašno - bolna in pogum jemajoča zahrbtnost, s katero
se je pogosto soočal znotraj glavnega sedeža. Sovražniki so škripali z zobmi,
tisti, ki jih je imel za zveste prijatelje in sodelavce, pa so izdali njega in stvar
ob najmanjši provokaciji. Medtem, ko bi se večina od njih na njegovem mestu
zgrudila in v obupu opustila podvig, je on, nepremakljiv in nepremagljiv,
neustavljivo in neustrašno nadaljeval z vzpenjanjem in garanjem, podprt zgolj
z eno mislijo in prepričanjem, da opravlja svojo dolžnost.

42



Kakšen drugačen nagib pa je ustanovitelj sploh kdaj imel, kot zgolj svojo
teozofsko zaobljubo in občutek dolžnosti do TISTIH, ki jim je obljubil, da
jim bo služil do konca svojega življenja? Zanj je obstajal le en svetilnik -
roka, ki mu je prva pokazala pot navzgor: roka MOJSTRA, ki ga je ljubil,
spoštoval in mu služil tako zelo predano, čeprav včasih morda nespametno.
Kljub temu da je bil izvoljen za dosmrtnega predsednika, je več kot enkrat
ponudil svoj odstop v korist kogar koli, ki bi lahko bil boljši od njega, vendar
pa mu večina članov to ni nikoli dovolila - ne zaradi ‘dvigovanja rok’, temveč
dobesedno zaradi izkazovanja srčne naklonjenosti - saj so le redki deležni
večje naklonjenosti, celo s strani tistih, ki sicer občasno kritizirajo njegovo
delovanje. In to je povsem naravno, saj je morda okrog njega mnogo bolj pa-
metnih pri administrativnih zadevah, bolj naučenih v filozofiji, bolj subtilnih
v sofizmu, metafiziki ali vsakodnevni politiki. Vendar pa bi lahko preiskali
ves svet, pa ne bi našli bolj vdanega svojim prijateljem, resnicoljubnega v
besedah ali bolj predanega realni, praktični teozofiji od našega predsednika-
ustanovitelja. In to so glavne zahteve za voditelja takšnega gibanja - gibanja,
katerega cilj je, da postane bratstvo ljudi. Društvo ne potrebuje Lojol (op. p.
po Ignaciju iz Loyole, soustanovitelju rimokatoliškega reda jezuitov in prve-
mu generalu tega reda iz l. 1541; pripadniki tega reda so kot misijonarji služili
papežu); izogibati se mora vsemu, kar je blizu sofizmu in ne sme preveč to-
lerirati subtilnih sofistov. Tam, kjer mora vsak posameznik oddelati svojo
lastno karmo, je presoja sofista, ki si je vzel pravico, da se izrazi glede stanja
bratove duše ali glede njegove vesti, nekoristna in tudi zelo škodljiva.

Predsednik-ustanovitelj ne zahteva zase nič več pravic od kogar koli drugega
v Društvu: pravico do osebnega mnenja, ki je v vsakem primeru zapostavljeno
in prezrto, če se ne sklada s pogledi lož (vej) ali posameznikov - to ugotavljata
tudi tožnika. To je edini zločin tega domnevnega krivca in pred njegova vrata
ne moremo postaviti nič hujšega od tega. In kaj je potem nagrada za tega
prijaznega človeka? On, ki nobenemu živemu bitju ni nikoli zavrnil služenja
izven tega, kar je imel za svoje uradne dolžnosti. On, ki je ducate ljudi, mladih
in starih, osvobodil razbrzdanega, pogosto nemoralnega življenja, ki je mnoge
odrešil strašne revščine s tem, ko jim je ponudil varno zatočišče v Društvu.
On, ki je druge namestil na prestol svetosti s pomočjo položaja v Društvu,
ker bi se sicer znašli v mrežah ‘svetovljanstva’, ali pa še slabše. On, ki je res-
nični prijatelj vsakega teozofa in resnično ‘pripravljen služiti brez zavedanja,
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da služi’ - on mora zdaj odgovarjati, za kaj? - zaradi nepomembnih napak,
zlorabe ‘posebnih odredb’, bolj otročje kot neteozofske ljubezni, ki jo kaže
zaradi čiste predanosti svojemu Društvu. Ali res tako brez usmiljenja gledamo
na človeško naravo, da štejemo za neteozofskega, svetovljanskega in grešnega
tisti naravni impulz matere, ki lepo obleče svojega otroka in se z njim ponaša?
Takšni primerjavi se sicer lahko smejimo in če se, bo to zgolj tisti, ki za drob-
ne človeške slabosti nima večjega usmiljenja kot stari fanatični kristjan ali
neurejen indijski jogi. In vendar je primerjava povsem korektna, kajti Društvo
je otrok, ljubljena stvaritev ustanovitelja. Ali mu je mogoče oprostiti to preti-
rano ljubezen do tega, zaradi česar je trpel in garal več kot vsi drugi teozofi
skupaj. Zaradi tega ga imenujejo ‘svetovljanski’, ‘željan moči’ in zato neteo-
zofski. Dobro, potem pa naj nek nepristranski sodnik primerja življenje usta-
novitelja z življenji večine njegovih kritikov in odloči, katero je vse od nas-
tanka Društva najbolj teozofsko. Če Društvo ni doseglo boljših rezultatov, ne
more biti predsednik tisti, ki bi moral za to odgovarjati, ampak člani sami,
saj je on vedno poskušal promovirati rast Društva, večina ‘članov’ pa kljub
temu ni naredila nič ali pa je celo ustvarjala ovire na poti napredovanja in
grešila z opustitvijo dela. Boljša je nespametna dejavnost kot prekomerna
doza preveč modre nedejavnosti, apatije ali brezbrižnosti, ki so vedno smrt
za kakršen koli podvig.

Pa vendar so zdaj člani tisti, ki želijo sesti na Salomonov prestol. Pravijo
nam, da je Društvo nekoristno, njegov predsednik pa zares objesten in da bi
bilo treba glavni sedež odstraniti zato, ker ‘organizacija, ki se imenuje teo-
zofska, kaže številne poteze, ki so resna ovira za napredek teozofije’. Kakor
koli že, drevesa je treba soditi po njihovih sadovih. Ugotovili smo, da nobena
'posebna odredba, ki jo izda “center moči”, imenovan Adyar, ne more vzne-
miriti ne lož (vej) ne posameznikov. Da je vsak teozof, ki je trdno odločen
izvajati ‘samokulturo’, ‘samoinvolucijo’ ali kakršno koli drugo samost, svo-
boden, da to naredi. In če namesto izkoriščanja svojih pravic uporabi svojo
moč mišljenja za kritiziranje delovanja drugih ljudi, potem je on tisti, ki
postane oviralec in sploh ne ‘organizacija, ki se imenuje teozofska’. Kajti, če
se kjer koli na tem svetu res prakticira teozofija, potem je to v adyarskem
glavnem sedežu. Naj torej ‘tisti, ki so zainteresirani za napredek resnične teo-
zofije’, na katere se sklicujeta pisca, ozrejo okoli sebe in presodijo. Pogledajo
naj na lože (veje) Društva in jih primerjajo s skupino, ki deluje v tistem ‘centru
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moči’. Občudujte ‘napredek teozofije’ v Parizu, Londonu in celo v Ameriki.
Pozor, na veliko ‘Bratstvo’, resnični Pandemonij (op. silovita in glasna zme-
da), katerega se ne bi sramoval sam duh prepira in sovraštva! V zadnjih dveh
letih je povsod prepir, boj za nadvlado, klevetanje, obrekovanje, trgovanje s
škandali; pravo bojno polje, na katerem so številni člani s poskusi sramotenja
drugih osramotili sebe in svoje Društvo, tako da so dejansko postali bolj
podobni hijenam kot človeškim bitjem, ko so kopali po grobovih preteklosti
v upanju, da bodo izkopali stara, pozabljena obrekovanja in škandale!

V samem Adyarju, na glavnem sedežu Teozofskega društva, so tisti, ki bi
morali biti povsod drugod: pravi teozofi in ne samo filozofi in sofisti. V tem
centru je zdaj zbranih nekaj poameznih, praktično delujočih članov, ki tiho
in neprekinjeno delajo ter garajo, medtem ko tisti bratje, za katere delajo,
sedijo v dolce far niente (op. p. sladkem brezdelju) Zahoda in jih kritizirajo.
Ali je potem ‘res teozofsko in bratsko delo’ predlagati odpravo in razpustitev
edinega centra, v katerem se opravlja resnično bratsko in humanitarno delo?

‘Najprej teozofija in nato organizacija’. Te zlate besede. Toda kje bi zdaj sli-
šali teozofijo, če ne bi bilo njeno Društvo organizirano, preden bi njegov duh
in želja po njem preplavila ves svet? In ali bi izven zidov Oxforda in Cam-
bridgea preučevali vedanto in druge hindujske filozofije, če ne bi bilo te
organizacije, ki jih je dvignila kot pozabljene bisere iz oceana pozabe in ne-
vednosti ter jih pokazala posvetnemu svetu? Ne, dragi bratje in kritiki. Ali bi
hindujske predstavnike te sublimne filozofije poznali izven zidov Kalkute,
če ne bi ustanovitelji, poslušni prejetim NAVODILOM, izsilili priznanje tega
učenja in filozofije v dveh najbolj civiliziranih in kulturnih centrih Evrope -
v Londonu in Parizu? Res  je lažje uničevati kot graditi. Besede ‘neteozofski’
in ‘nebratski’ pogosto odmevajo v naših ušesih, vendar pa resnično teozofskih
dejanj in besed ne bomo našli v preveliki količini med tistimi, ki preveč po-
gosto uporabljajo grajo. Kakorkoli že so dobra dela nepomembna in omejena,
pa bodo vedno odtehtala prazno govoričenje, teozofija pa bo bolj kot teorije
brez kakršne koli praktične izvedbe v najboljšem primeru zgolj filozofija.
Teozofija je vseobjemajoča znanost, h kateri vodijo mnoge poti kot zanjo
obstaja mnogo definicij, ki se začenjajo z vzvišenostjo v časih Ammoniusa
Saccasa in končajo s smešnim opisom v Webstrovem slovarju. Ni razloga,
zaradi katerega bi imeli naši kritiki izključno pravico, da bi vedeli, kaj je
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teozofija in jo znali definirati. V zadnjih 2000 letih so od Platona do sred-
njeveških alkimistov obstajali teozofi in teozofske šole, ki so verjetno poznali
tudi vrednost tega izraza. Zato, ko nam pravijo, da ‘ne gre za vprašanje ali
Teozofsko društvo dela dobro, temveč ali gre za takšno vrsto dobrega, ki mu
lahko pripišemo ime teozofija’, to obrnemo in vprašamo: “In kdo je tisti sod-
nik, ki naj presodi o tem spornem vprašanju?” Slišali smo za enega od naj-
večjih teozofov vseh časov, ki je svojim poslušalcem zagotovil, da bo tisti,
ki je v njegovem (teozofije) imenu ponudil skodelico hladne vode neboglje-
nemu, prejel večjo nagrado kot vsi učeni pisarji in farizeji. “Gorje svetu zaradi
žalitev!”

V Teozofskem društvu prepričanje v obstoj Mojstrov ni nikoli postalo pred-
met verovanja. Vendar pa so bila za njegove ustanovitelje njihova navodila
ob ustanavljanju vedno sveta. Poslušajmo, kaj je eden od njih napisal v pismu,
ki se je ohranilo do današnjih dni:

Teozofija ne sme predstavljati zgolj zbirke moralnih resnic, svežnja metafizične eti-
ke, ki je povzeta v teoretičnih razpravah. Teozofija mora postati praktična in se zato
mora osvoboditi nekoristnih razprav ... Poiskati mora objektiven izraz v vseobje-
majočem zakoniku življenja, povsem prepojenem z njenim duhom - duhom vza-
jemne strpnosti, usmiljenja in ljubezni. Njeni privrženci morajo postati zgled trdno
zasidrane in trdno uveljavljene moralnosti, preden pridobijo pravico, da celo v
prijaznem duhu izpostavijo odsotnost določene etične Enotnosti in edinstvenosti
namena v drugih združenjih in posameznikih. Kot smo že prej dejali, noben teozof
ne bi smel sramotiti brata, bodisi znotraj bodisi zunaj združenja, mu očitati njegova
dejanja ali pa ga obtoževati (Kot posledica tega pisma je bil v Pravilih sprejet člen
št. XII., strah zaradi pomanjkanja predpisanega usmiljenja pa je pogosto pripeljal
do zanemarjanja izvrševanja tega člena.), ne da bi pri tem sam izgubil pravico, da
ga obravnavajo kot teozofa. Vedno odvrnite svoj pogled od nepopolnosti svojega
soseda in raje usmerite svojo pozornost na svoje lastne pomanjkljivosti, tako da jih
boste lahko popravili in postali bolj modri ... Ne kažite na razliko med izražanjem
in delovanjem v drugem človeku, temveč mu - bodisi da je brat ali sosed - raje po-
magajte pri njegovi naporni hoji skozi življenje ... Problem resnične teozofije in
njeno veliko poslanstvo je v izgradnji jasnih, nedvoumnih predstav o etičnih idejah
in dolžnostih, ki bodo zadovoljile največ in tudi najboljše altruistične občutke kot
tudi  pravilne občutke; in oblikovanje teh predstav za njihovo prilagajanje takšnim
oblikam vsakdanjega življenja, kjer jih je mogoče uporabiti z največ pravičnosti ...
Takšna je skupna naloga vseh, ki so voljni delovati po teh načelih. To je zahtevna

46



naloga in zahteva naporno in vztrajno prizadevanje, ki pa vas mora neopazno voditi
v napredek in ne sme dopuščati kakršnih koli sebičnih teženj, ki bi vas iztirile z za-
črtane poti ... Ne spuščajte se v nebratske primerjave med vašo opravljeno nalogo
in delom, ki ga ni opravil vaš sosed ali brat na polju teozofije, kajti nihče ni dolžan
odstraniti plevela z večjega kosa zemlje kot mu to dopuščata njegova moč in zmož-
nosti ... Ne bodite preveč ostri glede zaslug ali šibkosti tistega, ki se želi pridružiti
vašim vrstam, kajti resnico o sedanjem stanju notranjega človeka lahko pozna in
pravično obravnava zgolj KARMA. Celo najbolj preprosta navzočnost dobronamer-
nega in sočutnega posameznika med vami lahko pomaga na magnetni način ...Na
področju Resnice ste svobodni delavci in kot taki zato ne smete puščati ovir na poti,
ki vodijo do nje.« ... (Pismo se zaključuje z naslednjimi vrsticami, ki so zdaj povsem
jasne, saj ponujajo ključ za razrešitev te situacije.) ... “Stopnje uspeha ali neuspeha
so mejnik, ki mu moramo slediti, saj bodo predstavljale ovire, ki jih boste z lastnimi
rokami postavili med vami in tistimi, za katere ste prosili, da bi bili vaši učitelji.
Bližje ko je vaš pristop k cilju, krajša je razdalja med študentom in Mojstrom.” ...

V teh vrsticah se tako razkriva popoln odgovor na pismo, ki sta ga oblikovala
dva teozofa. Tisti, ki bi zdaj želeli zavreči roko, ki jih je napisala in obrniti
hrbet preteklosti ter izvirnemu programu Teozofskega društva, lahko to
svobodno storijo. Teozofsko telo ni ne cerkev ne sekta in treba je poslušati
vsako posamezno mnenje. Teozof lahko napreduje in se razvija, njegovi
pogledi lahko prerastejo ustanoviteljeve poglede, v vseh smereh postajajo
večji in širši, ne da bi pri tem zapustili temeljno grudo, na kateri so se rodili
in hranili. Zgolj pripombam in dejanjem tistega, ki dnevno diametralno
nasprotno spreminja svoja mnenja in svoje pobožne poglede iz belih v črne,
težko zaupamo. Vendar pa zagotovo to ne more biti primer dveh teozofov,
ki sem jima zdaj odgovorila ...

Medtem pa mir in bratsko dobro voljo vsem.

Ostende, 3. oktober 1886

(prevod A. R.)

47



48



DODATEK
NEKAJ BESED O TEOZOFSKI ORGANIZACIJI

Mohini M. Chatterji in A. Gebhard*
(* Polkovnik Olcott je na zadnji strani tega rokopisa napisal: “Manifest Mohi-
nija in Arthurja Gebharda o mojem despotizmu. H. P. B.-jin odrezav odgo-
vor.1886”)
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Kot dejanje teozofske dolžnosti predstavljam naslednje poglede na nekatere
poteze sedanje organiziranosti Teozofskega društva tistim članom, ki so
zainteresirani za napredek resnične teozofije. Iz ‘Pravil Teozofskega društva
z razlago ciljev in načel’ za leto 1885 (nazadnje objavljena različica* (To je
napaka. ‘Pravila, itn.’, z letnico 1885, so zadnja in edina objavljena.) je raz-
vidno, da je celotno Društvo pod posebnim skrbstvom Generalnega sveta in
predsednika-ustanovitelja Društva. Člani Generalnega sveta naj bi bili vsako
leto izvoljeni na konvenciji, njihova dolžnost pa naj bi bila svetovati pred-
sedniku-ustanovitelju v zvezi z vsemi vprašanji, ki jih predsednik posreduje
Generalnemu svetu. Na 2. strani odkrijemo seznam pridruženih članov Sveta,
ki se z nekaterimi spremembami ohranja že dolga leta. Ta seznam vsebuje
imena tistih, ki jih voli konvencija; drugi člani Sveta so člani po funkciji. Če
so volitve sploh takšne, kot so znane v svetu zunaj TD, bi morali biti gospodje,
ki se pojavijo na seznamu, ob vseh dogodkih znani konvenciji po posameznih
dejanjih, zaslužnih za ‘posebno skrb’ Društva, ki jim jo podeljujejo Pravila.
Vendar očitno ni tako. Praktično vse te člane imenuje predsednik-ustanovitelj.
Moč Generalnega sveta sega do ‘svetovanja predsedniku-ustanovitelju v zvezi
z vsemi vprašanji, ki ji predsednik posreduje Svetu’. Vendar pa je ob tem
predsedniku-ustanovitelju podeljena moč, da izdaja posebne odredbe in za-
časna pravila, ‘v imenu in s soglasjem Generalnega sveta’ (Pravilo IV, str.
20). Tako je predsedniku-ustanovitelju podeljena moč, da zastavi ime in
zaupanje Generalnega sveta, ki v skladu z zgoraj omenjenim Pravilom uživa
pravico ‘svetovati predsedniku-ustanovitelju’. Temu lahko dodamo zgolj še
to, da na sestankih Generalnega sveta pet oziroma v izjemnih primerih zgolj
trije člani tvorijo kvorum, da pa je sicer teh članov Sveta več kot 150.

Nikjer ne obstaja takšna institucija kot je Matično društvo, ki bi bila na po-
dlagi Pravil pooblaščena izdajati in odvzemati listine (ang. charter), brez ka-
terih ‘se ne more oblikovati in delovati nobena loža (Veja)’. Če pa že ob-
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staja Matično društvo, je njegova ustanovitev tako skrivnostna, kot je bil
beneški Svet treh. Tako je center moči v Društvu dodeljen predsedniku, ki je
oborožen še s pooblastilom tega skrivnostnega organa.* (* Matično društvo
je brez vsakršnega pojasnila izginilo iz ‘Pravil’ iz leta 1886.) Prej omenjena
in v Pravilu IX. (str. 20) opisana konvencija ni v nobenem pogledu reprezenta-
tiven ali legalen organ, saj ni nič drugega kot zgolj zborovanje tistih članov,
ki obiščejo Adyar med božičnimi počitnicami. To zborovanje sicer ima neko
vrednost, ker prispeva k medsebojni obveščenosti članov. Vendar pa se ta
vrednost gotovo ne povečuje z grobim spreminjanjem njenega značaja. Tako
ne obstaja nikakršna možnost za kakršno koli zborovanje članov Teozofskega
društva, ki bi s svojimi resolucijami/odločitvami zavezovalo celotno Društvo.
Član namreč ne daje nobene zaveze oz. obljube, razen tiste, ki jo vsebuje
njegova prošnja. * (* Oblika prošnje, ki je podana v “Pravilih” (1885) zahteva
zgolj seznanitev s pravili, medtem ko Pravila iz leta 1886 zahtevajo izjavo
člana, da se jim je pripravljen prilagoditi. Vendar pa nobena Pravila ne bi
veljala, če jih ne bi sprejela konvencija. Sprememba v zadnjih Pravilih je
morda namenjena temu, da popravi ta nezakoniti postopek s strani
konvencije.) Vendar pa s stališča Univerzalnega Bratstva nikoli ne bi
pričakovali takega dejanja od katerega koli sestanka, ki se imenuje teozofski.
V ilustracijo lahko povemo, da je londonska loža Teozofskega društva
povsem ignorirala pravila, ki jih je objavil glavni sedež v Adyarju.

Tako je jasno, da ima Teozofsko društvo zakone, ki niso potrjeni, nezakonito
zakonodajno telo, Matično društvo, ki ne obstaja in predsednika-ustanovitelja,
ki je nad vsemi pravili. Potreben je resen razmislek o tem, koliko je to združ-
ljivo s teozofijo in z Bratstvom. Poleg tega je treba opozoriti na dejstvo, da
je sistem centralizacije moči, ki je bil omenjen zgoraj, v nasprotju s Pravilom
št. II (str. 19), ki od članov pričakuje, da bodo ‘v medsebojnih odnosih ravnali
v skladu s tem načelom’ (to je, Univerzalnega Bratstva). (To pravilo ni po-
sebej omenjeno v ‘Pravilih’ iz leta 1886, vendar pa je jasno nakazano.) To
vprašanje postane bolj jasno z deklaracijo v Pravilu št. XIV (str. 24) (Pravilo
25, str. 19 - leto 1886), da mora Društvo ‘obravnavati zgolj znanstvene in
filozofske teme’. Zaradi tega je povsem očitno, da sta moč in položaj, ki ju
‘Pravila’ dodeljujejo predsedniku-ustanovitelju, Generalnemu svetu in kon-
venciji v nasprotju z duhom, ki veje iz deklariranih ciljev Društva. Nobenega
razloga (raison d'etre) ni za nadzorno avtoriteto. Različne teozofske skupine
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lahko zgolj (a) pridigajo in prakticirajo Univerzalno Bratstvo, (b) preučujejo
staro religijo in filozofijo ali (c) raziskujejo psihične pojave. V zvezi s temi
vprašanji teozofija uči samokulturo in ne nadzora. Društvo ostaja pri izjavi
soglasja z njegovimi cilji, ki jo vsak član izrazi pred vstopom. Bratstvo nam-
reč mora težiti k doseganju stanja, v katerem bo občutek dolžnosti edina
spodbuda za delovanje. Tisti med nami, ki ga najbolj uresničujemo, lahko
zgolj - in vedno bomo - priporočamo večjo enostavnost organizacije in ne
nasprotja temu.

Takšno Matično društvo (Na argument ne vpliva zamenjava Matičnega druš-
tva s Svetom sedmih.), kot je bilo opisano zgoraj, ne more izdajati listin
(charter) posameznim ložam (vejam). Tudi ni nujno, da to počne. Lože (veje)
samostojno skrbijo za diplome članov ob njihovem vstopu, ne da bi kakor
koli preverjale utemeljenost.

Vstopna pristojbina, ki jo člani plačajo uradu v Adyarju, je po naravi davek
in zaradi tega nezdružljiva z načeli Bratstva. Prav tako se ne zdi, da bi Teo-
zofsko društvo sploh potrebovalo denar. Stroški za vzdrževanje osrednjega
urada v Adyarju, ki hrani zapise in zbira informacije, ne morejo biti višji od
zneska, ki bi ga lahko zbrali s prostovoljnimi prispevki. Izdatke za letna
srečanja pa bi vedno lahko pokrili tisti člani, ki z njimi pridobijo korist.
Izsiljeno darilo ni bratsko. Še več, če je Društvo in njegovo delo tako malo
cenjeno, da bi bolj natančno spoznavanje z njegovo vsebino člane odvrnilo
od tega, da bi pomagali z denarjem do take vsote, ki jo plačajo zdaj, potem
je lahko zgolj tako, da člani ob pridružitvi Društvu plačajo pristojbino iz-
ključno zaradi napačnih predstav. V tem primeru je bolje, da bi Društvo pre-
nehalo obstajati, kot pa da je prejemnik daril, ki pozneje pri darovalcih
povzročijo obžalovanje. Ker Teozofsko društvo, preden sprejme kot brata
nekoga, ki prosi za to prepoznavo, vztraja pri plačilu pristojbine v višini enega
funta, je to razprodaja Bratstva. Več kot nekoristno je ohranjati Društvo,
imenovano teozofsko, obenem pa ne  izkazovati vere v teozofijo in načelo
Bratstva.

Zgornje vrstice so bile napisane zaradi zmote, da so bila ‘Pravila’, ki nosijo
datum 1885, zadnja. Kasneje je bilo odkrito, da obstaja še različica pravil z
letnico 1886, ki so v številnih točkah preoblikovala starejša pravila. Vendar
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pa je nujno preučiti zgodnejša pravila, da bi dognali osnovno načelo, ki se
prav tako pojavlja tudi v sedanjih. Poglavitno je to, da konvencija nima moči,
da bi pripravljala kakršna koli pravila, ker je to v nasprotju s teozofskim du-
hom in tudi zato, ker je konvencija kot taka brez zakonitega obstoja. Ali
obstaja v deklariranih ciljih Društva karkoli, kar bi dovoljevalo obstoj kon-
vencije?

Nadalje, Izvršni odbor, ki ga je ustanovila (oz. predvidevamo, da je tako)
konvencija, ne more imeti večje moči kot konvencija. Vendar pa tako moč
ima po pravilu št. 14., klavzula (c), str. 17 ‘Pravil’ (1886), ki omejuje moč
konvencije na pravico, da ima na razpolago oz. Obravnava ‘vsa pomembna
vprašanja, ki mu jih predstavita predsednik in Izvršni odbor’. Ob tem pa nima
nobene moči, da bi oba učinkovito preverjala. Tako se celotno vprašanje zoži
na to - ali je Teozofsko društvo Bratstvo ali ne? Če to je, ali je potem mogoče
imeti nek center samovoljne moči? Čeprav ta nujna potreba po takem centru
dejansko nikoli ni bila dokazana, pa je njeno ohranjanje zgolj posredno pou-
darjanje, da nobeno Bratstvo ni možno. Brez dvoma so obstajala Bratstva
pod vodstvom posameznih Mojstrov, vendar pa v takih primerih Mojstri ni-
koli niso bili izvoljeni po geografskem ali kakšnem drugem načelu. Narav-
nega vodjo ljudi so vedno prepoznali po tem, da je utelešal duh človečnosti.
Primerjati to dvoje bi bilo že skoraj bogokletno. Največji med ljudmi je vedno
prvi pripravljen služiti in se tega, da služi, niti ne zaveda.

Ustavimo se, preden dokončno ne zavežemo mejnika svetovljanstva okoli
vratu teozofije. Ne pozabimo, da teozofija ne raste med nami s pomočjo sile
in nadzora, temveč s sončnim žarkom bratstva in roso samopozabe. Če ne
verjamemo v Bratstvo in Resnico, si glavo posipajmo s pepelom in se zjokaj-
mo v raševino ter ne uživajmo v škrlatu avtoritete in v slavnostnih oblačilih
ponosa ter svetovljanstva. Bolje bi bilo, ko imena teozofija ne bi nikoli slišali,
kot pa da bi bilo uporabljeno kot moto za papeško institucijo. Prepoznati
moramo dejstvo, da najvišjo avtoriteto v Društvu najdemo natančno tam, kjer
obstaja neteozofska zahteva po avtoriteti. Po pravilu št. 12., str. l7 (1886)
‘noben od zakonov in pravil lož (vej) ni veljaven, če ga ne potrdita predsednik
in Svet’. Kakšen je pomen te moči? Ali naj to razumemo tako, da Izvršni
svet, ki zaseda v Adyarju, ve bolje od lokalnih članov, kaj potrebuje oddaljena
loža (veja), ki je morda nikoli ni obiskal kakšen član Sveta?



Nima več smisla zgubljati besed. Povedano je bilo dovolj, da bi pokazali, da
organizacija, ki se imenuje teozofska, kaže številne značilnosti, ki so resna
ovira za napredek teozofije in če nevarnosti ne bomo zaznali pravočasno, ne
bomo vedeli, kaj odgovoriti, ko pride dan obračuna.

Nima smisla predlagati kakršne koli določene ukrepe. Kajti vsak, ki ima le
kanček vere v Bratstvo in moč Resnice, ve, kaj je treba storiti. Če pa so, po
drugi strani, prej navedene besede le jok v puščavi, ki ne bodo v članih Teo-
zofskega društva vzbudile nekega jasnega dojemanja dolžnosti, potem ne
morejo biti predlagani nobeni teozofski ukrepi za reformo nečesa, kar ni
teozofsko.

Obstaja še en razlog, ki določa sedanjo smer. Tiranija večine nad manjšino
je v nasprotju z načelom Bratstva. Resnica ni odvisna od dvigovanja rok.

Preostane zgolj izražanje bratskih želja, da bi vsak od naših bratov lahko čutil
poln pomen odgovornosti, ki jo je prevzel v imenu Resnice in Bratstva.
Upoštevati moramo – najprej teozofija in nato organizacija.

Mohini M. Chatterji
zase in za A. Gebharda

Zaradi odsotnosti enega od podpisnikov omenjenih pripomb, za ta zapis od-
govarja le spodaj podpisani. Da konvencija praktično nima nobenih pooblas-
til, je očitno iz naslednjih navedb: Po pravilu št. 21, klavzula (d), str. 19 (1886)
(Pravilo je bilo prvič sprejeto na Konvenciji leta 1883/4. V objavi iz leta 1885
je to Pravilo št. II (str. 22.).) ‘morajo vsi aktivni člani Društva letno članarino
dveh šilingov vedno plačati vnaprej’. Dobro znano je, da niso zgolj posamez-
niki, temveč celo lože (veje) odklonile plačilo te članarine. Kot kaže, so bile
take odločitve sprejete, ne da bi o tem obvestili konvencijo. Niso potrebni
komentarji, da bi spoznali, kaj to pomeni za teozofijo in organizacijo. Ali je
bolje, da se ponudijo zahteve, ki so bile opuščene zaradi takšnega upora, ali
pa da plačilo prispevkov prepustimo teozofskemu občutku članov?

Ne gre za razmislek o tem, ali Teozofsko društvo dela dobro, temveč ali je
značaj tega dobrega dela tak, da ga lahko imenujemo teozofija. In tudi, če
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duhovno ne deluje narobe – ko neko določno in omejeno smer dobrega dela
imenujemo Božanska Modrost – pa s tem izključuje podobno delo, ki ga
opravljajo druge organizacije, katerih ugled se blati zaradi tega, ker je izraz
teozofija omejen na Društvo.

23. september 1886
Mohini M. Chatterji

Elgin Crescent 77
Notting Hill, London, W.

(prevod A. R.)
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EZOTERIČNA SEKCIJA TEOZOFSKEGA DRUŠTVA
UVODNI MEMORANDUM (1888)

H. P. Blavatsky

Eden od ciljev tega memoranduma je dati priložnost vsakemu, ki je podpisal
zaobljubo, da jo umakne, če taka oseba ne more ali ne želi popolnoma in brez
pridržka upoštevati navodil, ki so ji dana, ali sprejeti posledic, ki lahko na-
stanejo ter izvajati dolžnosti, ki se zahtevajo. Je pa pošteno takoj povedati,
da takšne dolžnosti ne bodo nikoli posegale v družinske dolžnosti učenca na
preizkušnji (pripravnika) ali mu jih kratile. Po drugi strani pa je gotovo, da
bo moral vsak član Ezoterične sekcije opustiti več kot eno osebno navado,
kakršna se izvaja v družbenem življenju, in sprejeti nekaj asketskih pravil.

Zaradi tega lahko vsakdo, ki se želi po branju tega v nadaljevanju umakniti,
svoje ime odstrani s seznama in vrne zaobljubo z vložitvijo pisne izjave, ki
ji priloži poštnino. Takšne vloge morajo člani iz Evrope  poslati v treh tednih
od prejema neposredno H. P. Blavatsky, Landsdowne Road 17, Holland Park,
London, člani iz Amerike pa Williamu Q. Judgeu, generalnemu tajniku Ame-
riške sekcije TD, Bob 2659, New York.

* * *

Ta stopnja Ezoterične sekcije je preizkusna, njen glavni namen pa je pripraviti
in usposobiti študenta za študij praktičnega okultizma ali Raja joge. Zato se
študent na tej stopnji, razen v izjemnih primerih, ne bo učil, kako uprizarjati
fizikalne pojave, niti mu ne bo dovoljeno, da bi v sebi razvijal kakršne koli
magične moči. V primeru, da naravno že poseduje takšne moči, mu ne bo
dovoljeno, da bi jih izvajal, dokler ne bo temeljito obvladal znanja o JAZ-u,
o psihofizioloških procesih (ki se odvijajo na okultni ravni) v človeškem
telesu na splošno in dokler ne bo spravil v mirovanje vseh svojih nižjih strasti
in svoj OSEBNI JAZ.

Pravi vodja Ezoterične sekcije je Mojster, njegov glasnik za to sekcijo pa je
H. P. Blavatsky. Mojster je eden od tistih Adeptov, ki se omenjajo v teozofski
literaturi in ki skrbi za oblikovanje Teozofskega društva. Vsak član te sekcije
bo skozi H. P. Blavatsky bolj kot doslej priveden pod njegov vpliv in njegovo
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skrbništvo, če bo prepoznano, da je tega vreden. Vendar pa nobenemu štu-
dentu ni treba poizvedovati, kateri od Mojstrov je, ker to resnično ni po-
membno in tudi ni nobene potrebe po ustvarjanju še ene možnosti za nedis-
kretnost. Dovolj je reči, da na Vzhodu velja takšen zakon.

Vsaka oseba bo na poti do razsvetljenja in podpore prejela ravno toliko, kot
si zasluži in nič več; in razločiti je treba, da v tem telesu (sekciji) in v teh
odnosih ni znanega nič takega, kot je protekcija/posebna naklonjenost - vse
je odvisno od zaslug osebe  - in noben član nima moči ali znanja, da bi odločal,
do česa je on ali kdo drug upravičen. To je treba prepustiti tistim, ki vedo.
Navidezna posebna naklonjenost, ki je izkazana nekaterim in posledično
njihovo navidezno napredovanje bo posledica dela, ki ga po svojih najboljših
močeh opravljajo za Univerzalno Bratstvo in napredovanje rase.

Od nobenega moškega ali ženske se ne zahteva, da naredi več kot zmore po
svojih najboljših močeh, vendar pa se od vsakega pričakuje, da bo deloval v
skladu s svojimi zmožnostmi in močmi.

Vrednost dela te sekcije za posameznega člana bo v celoti odvisna od:

1.   moči osebe, da usvoji učenja in jih naredi za del svojega bitja; in

2.   nesebičnosti motivov, s katerimi išče to znanje; se pravi, ali je vstopil v
to sekcijo z odločitvijo, da bo delal za človeštvo ali zgolj z željo, da bi iz-
ključno zase pridobil neko korist ali nekaj dosegel.

Vsi člani naj zato pravočasno sprejmejo opozorilo in resno preučijo svoje
motive, kajti za vse, ki se pridružijo tej sekciji, bodo nastale določene posledice.

Na tej stopnji je morda bolje, da se prosilci poučijo o razlogu za ustanovitev
te sekcije in kaj naj bi dosegli:

Teozofsko društvo je pravkar vstopilo v štirinajsto leto svojega obstoja in če
je na eksoterični ter utilitaristični ravni doseglo odlične, skorajda neverjetne
rezultate, pa se je izkazalo kot neuspešno na vseh tistih točkah, ki se uvrščajo
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na prvo mesto med izvirnimi cilji, zaradi katerih je bilo ustanovljeno. Tako
se je kot ‘Univerzalno Bratstvo’ ali celo kot ena od mnogih bratovščin, spu-
stilo na raven vseh tistih društev, katerih ambicije so velike, njihova imena
pa so preprosto maske  - no, celo PREVARE. Prav tako se ni mogoče strinjati
z izgovorom, da je bilo vodeno v tako nedostojanstveno smer, ker so ga ovirali
v njegovem naravnem razvoju in ga skoraj izključili zaradi zarote njegovih
sovražnikov, ki se je leta 1884 odkrito začela. Kajti v vrstah našega Društva
tudi pred tem datumom nikoli ni bilo tiste solidarnosti, ki bi ga ne samo us-
posobila za upor proti vsem zunanjim napadom, temveč tudi omogočila tistim,
ki so vedno pripravljeni nuditi pomoč, da dajejo vsem članom večjo, bolj
razširjeno in otipljivo pomoč takrat, ko smo jo pripravljeni sprejeti. Ko so se
pojavile težave, je preveč ljudi hitro podvomilo in obupalo. Zgolj malo jih je
bilo, ki so delali za stvar in ne zase. Napadi sovražnikov so Društvu dali nekaj
preudarnosti pri dejanjih za doseganje njegovega zunanjega napredka, vendar
pa se njegovo resnično notranje stanje ni izboljšalo. Člani pa v svojih priza-
devanjih za duhovno kultiviranje še vedno potrebujejo tisto pomoč, za za-
prosilo katere jim lahko da pravico zgolj solidarnost v njihovih vrstah. Mojstri
lahko nudijo zgolj malo pomoči telesu (op. kot organizirani družbeni obliki),
ki ni popolnoma združeno v namenu in čutenju ter krši njegovo temeljno pra-
vilo - univerzalno bratsko ljubezen, brez razlikovanja po rasi, veri ali barvi.
Enako lahko Mojstri nudijo malo pomoči tudi Društvu, v katerem številni
člani gredo skozi življenje tako, da ocenjujejo, obsojajo in pogosto omalova-
žujejo druge člane na najbolj neteozofski, da ne rečem sramotni način.

Zaradi tega je zdaj predvideno, da se zberejo ‘izvoljeni’ iz Teozofskega druš-
tva in se pozovejo k ukrepanju. Teozofsko društvo na splošno se lahko vrne
v svoje izvirne smeri zgolj z izbrano skupino pogumnih duš, s peščico odloč-
nih moških in žensk, ki si želijo resničnega duhovnega razvoja in pridobivanja
modrosti duše. Izključno s pomočjo Ezoterične sekcije - to je skupine, v kateri
vsi člani, tudi če se med seboj ne poznajo, delajo drug za drugega in če delajo
za vse, delajo zase - se lahko to veliko eksoterično Društvo odreši in spozna,
da se zgolj v enotnosti in harmoniji nahaja njegova življenjska sila in moč.
Cilj te sekcije je torej v tem, da s spodbujanjem bratske zveze vsaj med red-
kimi pomaga v pravi smeri prispevati k prihodnji rasti Teozofskega društva
kot celote.
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Vsi vemo, da je bil v ospredju ta cilj, ko je bilo Društvo ustanovljeno in celo
v njegovih zgolj nezaobljubljenih (nezapriseženih) vrstah je obstajala možnost
za razvoj in znanje, dokler ni začelo kazati potrebe po resnični zvezi in zdaj
ga je treba zaradi enotnega cilja, bratskega občutka in nenehnih naporov
članov te Ezoterične sekcije rešiti pred prihodnjimi nevarnostmi. Zato vsa-
komur, ki je podpisal obljubo, ne da bi se tega zavedal, resno priporočamo,
da ponovno preuči svoj položaj in se umakne, razen če se je pripravljen predati
uresničevanju tega namena. Ko je enkrat ponujen odličen primer praktičnega
altruizma, primer plemenitega življenja tistih, ki se učijo obvladati veliko
znanje, vendar pomagati drugim in primer tistih, ki si prizadevajo pridobiti
moči, vendar jih uporabijo za služenje soljudem, se lahko še vsa teozofska
skupnost usmeri v delovanje in sledi zgledu, ki je postavljen pred njo.

Ezoterična sekcija je tako ‘rezervirana’ za reševanje celotnega Društva, njena
usmeritev od njenih prvih korakov naprej pa bo za njene člane naporno in
težko delo, čeprav se za številnimi ovirami, ko jih premagajo, skriva velika
nagrada. Kdor hoče slediti delu svojega notranjega jaza in svoje notranje
narave zaradi namena po samoobvladovanju, ju mora razumeti s primerja-
njem. Prizadevati si mora, da bi spoznal skrivnosti človeškega srca na splošno,
preden bo lahko upal, da bo izvedel vso resnico o skrivnostih svoje lastne
duše. Moč okultnega samoopazovanja je na svojem področju preveč omejena,
če ne preseže jaza, raziskovanje posameznih primerov pa bo ostalo jalovo,
če ga ne bomo izpeljali po trdno uveljavljenih načelih. Na višji ravni ne
moremo narediti dobrega sebi, ne da bi naredili dobro tudi drugim, kajti vsaka
narava reagira/se odzove na druge narave. Enako tudi ne moremo pomagati
drugim, ne da bi pri tem koristili sebi.

Ne glede na dobrobit drugih ljudi, ki so manj odločni, bodo tisti, ki so se tej
sekciji pridružili zaradi učenja ‘čarovniških umetnosti’ ali pridobivanja
‘okultnega usposabljanja’ izključno zase, zagotovo razočarani. Neobičajne,
umetno razvite moči - razen tistih, ki kronajo prizadevanja Črnega čarovnika
-, so zgolj vrhunec dela in nagrada za delo, ki je nesebično podarjeno člo-
veštvu, vsem ljudem, bodisi dobrim ali slabim. Pozaba na obstoj osebnega
jaza in iskren altruizem sta prva in nepogrešljiva predpogoja za usposabljanje
tistih, ki naj bi v tej ali prihodnji inkarnaciji postali ‘Beli Adepti’.
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Če se vsak član te sekcije strinja z vsem tem, vendar pa sam sebi reče, da bo
ne glede na to, kar je rečeno, iskal znanje zase, mu bo malo mar - pod po-
gojem, da pridobi moči -, ali bo končal kot Črni ali Beli Adept, potem naj ve,
da ga čaka katastrofa veliko prej, kot si misli, in da bo, čeprav bo skušal
prikriti svoj motiv, to postalo znano in mu bo povzročilo reakcijo, ki je nihče
ne bo mogel preprečiti.

Nikomur se ne bo pripisovala krivda za prirojeno pomanjkanje sposobnosti
za usvajanje danih učenj, če dela resno in nenehno, če njegova prizadevanja
ne popustijo ali oslabijo; njegova prizadevanja bodo znana na pravem mestu
in natančno v skladu z njegovimi željami mu bo dana pomoč takrat, ko bo to
najmanj pričakoval.

Poleg tega naj vsak član ve, da je čas za tako neprecenljivo pridobitev omejen.
Zapisovalka teh besed je stara. Njeno življenje je že skoraj dotrajalo in vsak
dan, skoraj vsako uro jo lahko pokličejo ‘domov’. In čeprav morda njeno
mesto zasede kdo bolj primeren in učen od nje, še vedno ostaja zgolj dvanajst
let do zadnje ure mandata - in sicer do 31. decembra 1899. Tisti, ki jim ne bo
dana priložnost (dana svetu v vsaki zadnji četrtini stoletja), tisti, ki do tistega
dne ne bodo dosegli določeno točko psihičnega in duhovnega razvoja ali tisto
točko, s katero se začne cikel adepstva - tisti ne bodo napredovali dlje od že
pridobljenega znanja. Po tem obdobju se noben Mojster Modrosti z Vzhoda
ne bo pojavil ali kogar koli poslal v Evropo ali Ameriko, zato se bodo morali
sleparji odreči vsaki možnosti napredovanja v svoji sedanji inkarnaciji - vse
do leta 1975. Takšen je zakon, saj smo v kali-yugi - črni dobi - in omejitve
v tem ciklu, prvih 5000 let, ki se bodo iztekle leta 1897, so velike in skorajda
nerešljive.

Kar zadeva odnose Mojstrov do te sekcije, lahko paradoksalno rečemo, da je
z njimi vse mogoče in vse nemogoče. Na zunanji ravni lahko ali morda ne
komunicirajo s članom osebno in tisti, ki si na tej ravni nenehno želijo bodisi
fenomenalno (s pojavljanjem) ali kako drugače, prejemati 'naročila' ali
sporočila, bodo po vsej verjetnosti razočarani. Mojstri nočejo nikomur do-
kazovati svoje moči ali karkoli drugega. Ugotovitev člana, da je pri roki
takšna ali drugačna kriza, ko bi po njegovem modrem mnenju Mojster ali
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Mojstri morali spregovoriti in se vmešati osebno, pa dejansko ni dober razlog
za tako zunanje vmešavanje.

Ko pa enkrat verjame v obstoj takšnih Mojstrov, pa je prav, da bi moral vsak
član poskušati razumeti, kakšna je njihova narava in kakšne so njihove moči,
jih počastiti v svojem srcu, se jim približati toliko, kolikor v sebi čutijo in se
odpreti zavestni komunikaciji z gurujem, katerega ukazom je posvetil svoje
življenje. TO SE LAHKO ZGODI ZGOLJ Z DVIGOM NA DUHOVNO
RAVEN, KJER MOJSTRI SO IN NE S POSKUŠANJEM, DA JIH PRI-
TEGNEMO NA NAŠO RAVEN.

Toliko, kolikor rast duhovnega življenja prihaja od znotraj, člani ne smejo
pričakovati, da bodo deležni kakšne druge komunikacije, razen komunikacije
skozi H. P. B. Dodatna pomoč, poučevanje in razsvetljenje bodo prišli iz no-
tranjih ravni bivanja in bodo, kot rečeno, vedno dani, ko bodo zasluženi.

Da bi to dosegli, je naravnanost uma, ki mora sprejeti dano učenje, tista, ki
teži k razvoju sposobnosti intuicije. V tem pogledu so člani dolžni, da se
vzdržijo zatrjevanja, da dane izjave niso v skladu s tistimi, ki so jih povedali
ali napisali drugi, ali z njihovimi idejami o témi ali da so očitno v nasprotju
s sprejetimi sistemi mišljenja ali filozofije. Praktična ezoterična znanost je v
celoti sui generis (edinstvena). Od učenca se zahteva, da pri preučevanju tega,
kar mu je dano, uporabi vse mentalne in psihične moči, da bi lahko odkril
resnični pomen Učitelja v tolikšni meri, kolikor ga učenec lahko razume.
Kolikor je mogoče, si mora prizadevati, da med študijem ali ko poskuša
uresničiti tisto, kar mu je dano, osvobodi svoj um vseh idej, ki jih je morda
pridobil z dedovanjem, z vzgojo, iz okolice ali od drugih učiteljev. Njegov
um bi moral biti popolnoma osvobojen vseh drugih misli, tako da se lahko
vanj vtisne notranji pomen navodil, poleg besed, v katere so oblečena. V
nasprotnem primeru obstaja nenehno tveganje, da bi njegove ideje postale
tako obarvane z vnaprejšnjimi idejami od tistih pisateljev določenih sicer
odličnih del o ezoteričnih témah, ki so okultna načela bolj podredili sodobni
znanosti kot okultni resnici.

Tudi zaradi tega, da bi študent lahko dobil čim več koristi, je nujno potrebno,
da se odreče površnim in nepozornim miselnim navadam, ki jih je povzročila
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zahodna civilizacija in um osredotoči na navodila kot celoto, kot tudi na vsako
besedo v njih. V ta namen se od študentov zahteva, da skrbno in nenehno
vadijo osredotočenost uma na vsako dolžnost in dejanje v življenju, ki ga
morda morajo opraviti in ne rezervirajo svojih naporov zgolj za upoštevanje
teh učenj. Vse želje študenta se morajo nagibati in osredotočiti na pridobi-
vanje duhovnega znanja, tako da lahko naravno nagnjenje njegovega mišlje-
nja poteka v tej smeri. V vsakem trenutku prostega časa se mora zato študent
vrniti k tem témam, kot si tudi vzeti posebej odmerjen čas za razmislek o
njih.

Študenti ne smejo iskati preizkusov in preizkušenj posebne narave. Ti bodo
prišli v življenjskih zadevah in v odnosih s soljudmi. Na splošno ne bomo
dajali posebnih preizkusov, ker bo celo način, kako se študent približa tem
učenjem, sam po sebi test ali preizkus. Mojstri ne ocenjujejo študentov zgolj
po njihovi sposobnosti, da storijo to ali ono posebno ali težko stvar, temveč
po njihovem dejanskem razvoju samih sebe (samorazvoju) in doseženem
napredku.

Po vstopu v to sekcijo se študent začne soočati s svojo naravo in njegove te-
žave bodo v skladu s silovitostjo njegovih stremljenj. Te težave se lahko
kažejo na fizioloških, mentalnih, moralnih ali psihičnih ravneh njegovega
bitja ali v okoliščinah njegovega življenja. Ko je podpisal zaobljubo,  njegovo
prvo nespoštovanje katere koli od njenih določb pomeni neuspešno prestano
prvo preizkušnjo. Takšen neuspeh pa vseeno ni poraz, če si še naprej iskreno
prizadeva.

(prevod I. P.)
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Na voljo imamo knjige:

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

Predsednica: Irena Primc
Podpredsednik: Branko Starič
Tajnica: Milena Podjed Fabjančič
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Sedež: Kajuhova ul. 9, 3000 Celje
Tel.: 040/463-209 ali 031/316-124
E-mail: irenaprimc3@gmail.com

Internetna stran: www.teozofskodrustvo.si



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

Poslanstvo Teozofskega društva je služenje človeštvu z
negovanjem vedno bolj poglobljenega razumevanja in
uresničevanja Večne Modrosti, duhovne samo-preobraz-
be in enosti vsega življenja.

*

*

*

*


